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 تقديم

تنمية ، بوصفه مؤسسة دولية ختدم األمة اإلسالمية،        يهدف البنك اإلسالمي لل    
إىل دعم التنمية االقتصاديـة والتقدم االجتمـاعي للـدول األعضـاء واتمعـات             

وقد قام البنك اإلسالمي للتنميـة يف       . اإلسالمية، وفقا ملبادئ الشريعة اإلسالمية الغراء     
ريب مـن أجـل     بإنشاء املعهد اإلسالمي للبحوث والتد    ) م1981(هـ  1401عام  

حتقيق أهدافه والقيام بالتزاماته يف جمال إعداد البحوث النظريـة والتطبيقيـة، وترقيـة        
املعارف والقدرات البشـرية، وتطوير نظم تقنية املعلومـات يف خمتلـف اـاالت             

 .االقتصادية واملصرفية اإلسالمية

 يتناول أيضا   وباإلضافة إىل قيام املعهد بإجراء البحوث والنشاطات التدريبية،        
 التوعية العملية، وتنظيم حماضرات متخصصة يف جماالت        – ضمن إطار مفهوم البحث      –

االقتصاد عامة واالقتصاد اإلسالمي على وجه اخلصوص، وهي احملاضرات اليت ينشرها           
 ".سلسلة حماضرات العلماء البارزين"املعهد حتت عنوان 

ة واألزمـات املاليـة العامليـة      البالد النامي "ويقع موضوع هذه احملاضرة وهو       
بوصفه حلقة متصـلة يف سلسـلة هـذه         " حول استراتيجيات منع األزمات وإدارا    

احملاضرات، حيث تناول األستاذ الدكتور حممد الفنيش مسألة مهمة تتعلق باألزمـات            
 .االقتصادية واملالية اليت دد كثريا من بالد العامل، وخباصة بعض الدول اإلسالمية

كز هذه الورقة على اجلوانب املهمة اليت لعبها صندوق النقد الـدويل يف             وتر 
إدارة األزمات املالية اليت دامهت عددا من البالد النامية، خاصة يف النصف الثاين مـن               

 .التسعينيات

ويتطرق الباحث إىل اجلوانب األساسية يف سياسات الصندوق اليت تتطلـب            
اسات املالية والنقدية واإلصـالحات اهليكليـة،       إعادة النظر وخاصة يف جماالت السي     
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ويناقش البحث الدور الذي ميكن أن يلعبه الصندوق يف جمال منع األزمات وأسـباب              
 .حمدودية هذا الدور

مشكلة الشرطية يف جمـاالت     : كما يطرح الباحث بعض القضايا املهمة مثل       
 الصرف ، وقضايا حساب     االستراتيجية االقتصادية واالجتماعية، واختيار أنظمة أسعار     

كما يناقش األسباب اليت تؤكد احلاجـة إىل تقويـة املقـدرة التمويليـة              . رأس املال 
 .للصندوق والبدائل اليت ميكن النظر فيها لتحقيقها

ويعترب األستاذ الدكتور حممد الفنيش من أبرز املتخصصني يف هـذا اـال ،               
ق النقد الدويل بوصـفه مـديرا       حيث عمل حوايل مثانية عشر عاما يف مؤسسة صندو        

 .تنفيذيا

ويسر املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب أن يضع بني يدي القارئ الكـرمي             
هذا البحث القيم الذي يهم كل الباحثني والدارسني يف جماالت االقتصاد، واالقتصـاد             

 .اإلسالمي، واملصارف اإلسالمية

ه املسلمني وجيزي صـاحبه     واهللا أسأل أن جيعل هذا البحث مفيدا وأن ينفع ب          
 .وهللا تعاىل الشكر واحلمد من قبل ومن بعد. خري اجلزاء

 

                                        مدير المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب

 

 معبد علي اجلارحي. د      
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 : ـ  مقدمة1

شـكلتني  يواجه صانعو السياسات االقتصادية على املستوى الدويل حاليـاً م          
ملحتني، األوىل هي مواجهة وعالج األزمات االقتصادية واملالية اليت دد كثرياً مـن             
بالد العامل، والثانية هي إصالح النظام املايل العاملي ـ ياكله ومؤسساته وسياساته ـ   
اليت يتم من خالهلا التنبؤ باألزمات، وحماولة تفاديها، واحلد من آثارها وحســمها             

   0حني حتدث
، وما سبقها من أحداث     1997لقد بينت األحداث االقتصادية منذ منتصف        

يف الثمانينيات والتسعينيات بوضوح أن النظام املايل العاملي القائم لـيس يف مقـدوره              
محاية االقتصاد العاملي من األزمات املالية العنيفة واليت يزداد معدل تكرارهـا وتشـتد             

 السريع من شرق آسيا إىل بالد نامية أخرى وحـىت             كما أن انتشارها    0فداحة آثارها 
إىل بعض البالد الصناعية، قد دعا الكثريين من كبار املسؤولني يف البالد الصناعية إىل              

 0وصفها بأا أعنف أزمة اقتصادية واجهت العامل يف نصف القرن املاضي
ة يف  لقد بدأ البحث عن هيكل مايل عاملي جديد حينما كانت األزمة اآلسيوي            

أوجها، وذلك عندما ثبت عجز النظام القائم وأدى إىل هز أجنح اقتصـادات الـبالد               
  لقد اشتدت املخاوف حول مدى استقرار هـذا النظـام            0النامية بدون سابق إنذار   

وما أعقـب ذلـك مـن       1998عندما امتـدت األزمة إىل روسـيا يف أغسطس          
 يف الواليات املتحدة، مث امتدت [Long Term Capital Management:  LTCM ]ايـار 

  لقد ارتفعت يف ذلك الوقت أصوات كثرية ومهمة مـن            0آثار العدوى إىل الربازيل   
البالد الصناعية تدعو إىل إصالحات شاملة وجذرية، مبا يف ذلك الـدعوة إىل إعـادة               

 منذ ذلك الوقـت حـدثت عـدة    Britten Woods(0(تكوين وصياغة مؤسسات 
دوء النسيب إىل األسواق املالية، وبدأت االقتصادات اآلسيوية السري         عاد اهل 000تغيريات

  0يف طريق االنتعاش، كما أن االستقرار النسيب عاد إىل الربازيل بأسرع مما كان متوقعاً             
ليس من الغريب ـ يف ضوء هذه التطـورات ـ أن خيـف محـاس الـدعوات إىل       

لرمسية إىل التركيز على حمـاوالت      اإلصالحات اجلذرية الشاملة، وأن تتحول األنظار ا      
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إجياد طرق للعمل من خالل النظام القائم وتقويته وتعديله بقدر ما تقتضيه املصـلحة              
 0والضرورة وتسمح به الظروف

يبقى من املفيد هنا اإلشارة إىل القضايا الرئيسية اليت كانت، ومازالت، مدار             
يل العاملي اجلديد دف املساعدة يف      النقاش يف السنتني األخريتني ضمن إطار اهليكل املا       

  0مواجهة األزمات املالية اجلديدة وما تفرضه من حتديات
 :وهذه هي

 0 ـ  تقوية القطاع املايل يف البالد النامية1
اليت يقوم ا صندوق النقد الـدويل  ) Surveillance( ـ حتسني عمليات الرقابة  2

 0على املستويني الثنائي والعاملي) الصندوق(
 0 ـ دور الصندوق كملجأ أخري لإلقراض3

 0 ـ آليات إعادة هيكلة ديون القطاع اخلاص4    
 0 ـ إدارة اآلثار االجتماعية لألزمات5
 0 ـ حترير حساب رأس املال6

 
من املهم مالحظة أن املناقشات الدائرة حول اهليكل اجلديد ال تتعرض لكـل             

  هناك قضايا مهمة مثل اخنفـاض        0الناميةجوانب النظام املايل الدويل اليت م البالد        
مستويات املساعدات الرمسية، وعبء الدين املرتفع بالنسبة لكثري مـن الـبالد ذات             
الدخل املنخفض يف ظروف يسودها ضعف أسواق التصدير واخنفاض أسـعار املـواد        

ملـال  األولية، ودرجة النفاذ احملدود بالنسبة لكثري من البالد النامية إىل أسـواق رأس ا             
اخلاص ـ هذه القضايا كانت على جداول األعمال الدولية لفترة طويلـة، ولكنـها    

  تركز   0ليست ضمن البنود اليت جيري نقاشها اآلن يف إطار اهليكل املايل العاملي اجلديد            
املناقشات احلالية، وبصفة أضيق، على املشـكلة احملددة اليت تتعلق بتـوايل األزمـات             

 0وكيف ميكن التعامل معهااملالية وشدة آثارها 
إذاً األزمات املالية اليت حدثت يف بالد مثل املكسـيك وكوريـا وروسـيا               

والربازيل وانعكاساا اخلارجية، مبا يف ذلك إمكانية وصوهلا إىل البالد الصناعية نفسها،  
 هي ما دفع البالد الصناعية للتفكري يف الدعوة إلعادة النظر يف النظام املـايل العـاملي               
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  وتشمل إعادة النظر هـذه املؤسسـات         0بطريقة متكنه من جماة مثل هذه األزمات      
الدولية، وخاصة الصندوق والبنك الدويل ـ واليت تتوىل إدارة األزمات، والدور الذي  

مل يكن هناك حـافز     0ميكن أن تقوم به يف جماالت منع األزمات وإدارا بفعالية أكثر          
 تستعمل موارد الصندوق ـ إلعادة التفكري يف الدور  قوى للبالد الصناعية ـ وهي ال 

العاملي للصندوق ، طاملا كان دوره أساسا حمصوراً يف التعامل مع البالد الفقرية واليت ال            
 0تؤدي مشاكلها إىل انعكاسات خارجية كبرية أو دد االستقرار املايل يف العامل

نك سيتأثر إيل حـد     الشك أن حتديد الدور املستقبلي للصندوق وكذلك الب        
كبري مبا سوف يتم التوصل إليه من نتائج حول القضايا اليت ـ أشرنا إليها ـ ويـدور    
حوهلا حالياً النقاش يف عدد من الدوائر واملنابر يف إطار البحث عن هيكل مايل عـاملي                

  ومن املالحظ أنه يف الوقت الذي يتوفر فيه عدد من الدراســات النقديـة                0جديد
 لعبه الصندوق يف إدارة أزمة شرق آسيا والقضايا املتعلقة بذلك، فهنالـك        للدور الذي 

القليل نسبياً من الدراسات التحليلية للدور الذي ميكن أن يلعبه الصندوق يف جمـاالت              
منع األزمات والتمويل أثناء األزمات وكذلك إدارة األزمات اليت قد ال يكـون مـن               

 0املمكن تفاديها
ى هذا النوع اجلديد من األزمات املالية اليت دامهت عدداً          تركز هذه الورقة عل    

  هنـاك، بـالطبع،      0من البالد النامية، خاصة يف النصف الثاين من التســعينيات         
مسامهات كثرية يف جمال استراتيجيات تفادي األزمات املالية ومنعها وإدارـا حـني             

لى الدور الذي لعبـه    ولكن تركيزنا هنا سينحصر يف بعض اجلوانب املهمة ع    0حتدث
  ستتضمن نتـائج  0الصندوق، وميكن أن يلعبه ـ رمبا بصورة أكثر فعالية ـ مستقبالً  

هذا التحليل أن كثرياً من أوجه النقد اليت وجهت إىل سياسات الصـندوق وطريقـة               
إدارته لألزمة اآلسيوية هلا ما يربرها وال ختلو من كثري من الصواب، وأن هناك ما يدعو    

  وتنتـهي الورقـة إىل أن        0ة النظر يف كثري من هذه السياسات بصورة جدية        إىل إعاد 
هناك قضيتني أساسيتني يف حاجة إىل حبث أعمق، إذا أريد للصندوق أن يلعـب دوراً               

شـرطية الصـندوق، ومقدرتـه      :  أكثر فعالية يف جمايل منع األزمات وإدارا، ومها       
 نظراً لألمهية البالغة هلذه القضـية،         وسيكون تركيزنا على جانب الشرطية      0التمويلية

وألن بعض اجلوانب اليت ميكن أن تشملها ـ كقضايا حساب رأس املـال وأنظمـة    
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 هي اآلن من    -أسعار الصرف ، باإلضافة إىل عالقتها الوثيقة بنشوء األزمات وتطورها         
 وسنتعرض باختصار أكثر ـ خاصـة لضـيق    0أهم القضايا اليت جيري حوهلا النقاش

 ـ إىل أمهية إعادة النظر يف مصادر متويل الصندوق لضمان قيامه بـدور أكثـر    اال
 ويف النهاية تطرح الورقة قضية التعاون اإلقليمي بني البالد النامية ـ خاصــة   0أمهية

 0يف الظروف العاملية السائدة ـ كوسيلة فعالة ملواجهة األزمات املالية
 

 :تتضمن الورقة سبعة أقسام

بعرض سريع عن األزمات املالية اجلديدة      ) الثاين(دمة يبدأ القسم    بعد هذه املق   
وخصائصها، وإىل أي حد ختتلف عن مشاكل املدفوعات التقليدية، وأسباب تركيزها           

تقدمي حتليل نقدي للطريقة الـيت أدار ـا         ) الثالث(  حياول القسم     0يف البالد النامية  
عض اجلوانـب املهمـة يف بـرامج        الصندوق األزمات األخرية وذلك بالتركيز على ب      

إىل أن  ) الرابع(  يف ضوء ذلك ينتهي القسم        0الصندوق يف شرق آسيا وما ترتب عليها      
هناك جوانب أساسية يف سياسات الصندوق تتطلب إعادة النظر وخاصة يف جمـاالت             

السـؤال  ) اخلامس(  ويطرح القسم     0السياسات املالية والنقدية واإلصالحات اهليكلية    
 األزمـات، وينـاقش أسـباب     منعر الذي ميكن أن يلعبه الصندوق يف جمال         عن الدو 

عـن حـدود    ) السادس(  وينتهي القسم     0حمدودية هذا الدور يف الظروف احلاضرة     
  إال أنه لكي يكون للصندوق دور أكثر فعالية يف جمال مواجهـة              0شرطية الصندوق 

ثر عمقاً وذلك دف حتديد     األزمات البد من إعادة النظر يف قضية الشرطية بطريقة أك         
جماهلا وتبسيطها، والتأكيد على أمهية القبول احمللي هلا ـ وهذا ليس هو نفس االجتـاه   

  ويف هذا اال يشري هذا القسم إىل بعض املبـادئ        0الذي تتبناه جمموعة الدول السبع    
هـي  العامة اليت ميكن أن تكون موضع نظر ويتوسع يف طرح بعض القضايا املهمة اليت               

اآلن موضع نظر وجدال كحدود الشرطية يف جمـاالت االسـتراتيجية االقتصـادية             
  ويتعـرض    0واالجتماعية، واختيار أنظمة أسعار الصرف، وقضايا حساب رأس املال        

لألسباب اليت تؤكد احلاجة إىل تقوية املقدرة التمويليـة للصـندوق،   )  السابع(القسم 
واألخـري فيوجـه    ) الثامن( أما القسـم    0 ذلك والبدائل اليت ميكن النظر فيها لتحقيق     

النظر إىل أمهية الدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات اإلقليمية ملواجهة األزمات املالية،             
 0ومربرات التعاون اإلقليمي والصيغ اليت ميكن أن يتخذها
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يبقى من املفيد التذكري بأمهية جتنب املبالغة يف توقعاتنا بالنسبة ملـا ميكـن أن                
  الشك أن إصالح الصندوق بالطريقة املالئمة سيمكنه         0قوم به مؤسسة كالصندوق   ت

من أن يلعب دوراً أكثر أمهية جلعل هذا العامل أقل عرضة للهزات االقتصادية واملاليـة،                
ولكن أكثر اخلطط طموحا إلصالح الصندوق سوف لن تكون كافية يف حد ذاا ولن        

  سيظل أغلب العالج يف مكان  0واجهة األزمات تقدم سوى مسامهة حمدودة يف جمال م      
 وذلك بالطبع يتطلب من البالد النامية، على وجـه اخلصـوص، النظـر يف         00آخر  

جماالت السياسات االقتصادية الوطنية، وإمكانيات التعاون اإلقليمي وعناصر أخـرى          
 حني  متعددة ميكن أن تتضمنها استراتيجيات رشيدة لتفادي األزمات وإدارا بكفاءة         

 0ال يكون هناك مفر من مواجهتها
 
 



 14
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 00 ـ نوع جديد من األزمات2

حني البحث عن أجنح السياسات حملاولة تفادي حدوث األزمات يف املستقبل            
وإدارا بفعالية أكثر حني حتدث، من الطبيعي أن يكون التركيز على نوع األزمـات              

يبدو أن هناك فوارق مهمة بني أزمات التسـعينيات           و  0اليت يتوقع حدوثها مستقبالً   
 وتترتب على هذه    0ومشاكل املدفوعات التقليدية اليت واجهت البالد النامية يف املاضي        

الفوارق واالختالفات نتائج مهمة بالنسبة لدور املؤسسات اليت تتصدى ملواجهة هـذه    
البدء مبقدمة عن     ومن مث فسيكون من املناسب        0  وعلى األخص الصندوق    0األزمات

طبيعة وأهم خصائص هذه األزمات اجلديدة وكذلك أسـباب تركزهـا يف الـبالد              
   10النامية

 :األزمات التقليدية

كان مما يسبب أزمات العملة هو انتهاج السياسات املالية والنقدية التوسـعية             
لقيمة واليت ال ختلو من ور وتؤدي إىل زيادة كبرية يف الطلب وسعر صرف أعلى من ا               

الواقعية للعملة وعجز غري قابل لالستمرار يف احلساب اجلاري مليـزان املـدفوعات مث              
  ومنـع    0اخنفاض يف االحتياطي النقدي إىل درجة من اخلطر تؤدي إىل نشوب األزمة           

األزمات يف هذه احلاالت كان يعين إعادة التوازن املايل والنقدي قبل أن يفلت زمـام               
دارة األزمات تعىن بالنسبة للصندوق تقدمي العـون املـايل            كانت إ   0هذه التجاوزات 

املؤقت حىت ال يؤدي التضييق االقتصادي على املستوى الكلي إىل ركود اقتصادي يف             
  كانت املساعدة مرتبطة بإعادة االنضباط املايل والنقـدي          0البالد أو يزيد من حدته    

االقتصادي على املسـتوى    وإىل احلد الذي كان اهلدف فيه هو حتقيق االستقرار          000
الكلي واستقرار سعر الصرف، مل يكن هناك ما يدعو إىل االنشغال بتفاصيل األنظمـة        

 وميكن القول ـ بكثري من الصـدق ـ أن تركيـز الصـندوق يف      0املالية يف البالد

                                                           
1  Montek S Ahluwalia) The IMF and the World Bank in the New Financial 

Architecture in UNCTAD: International Monetary and Financial Issues for 1990s, 
1999 New York and Geneva      
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اخلمسني سنة األوىل من عمره كان على السياسات املالية والنقدية للـبالد، ومل يبـد               
   0انيب بالترتيبات املؤسسية الداخلية للبالدسوى اهتمام ج

 :األزمات الجديدة

 ،1994لقد كان لكل من األزمات الكربى يف التسعينيات ـ املكسيك يف   
 ـ صفاا اخلاصة اليت  1999 والربازيل يف 1998، روسيا يف 1997شرق آسيا يف 

قد كانت مجيعاً     ل  0متيزها عن غريها، ولكنها مجيعا اشتركت يف ظاهرة واحدة مهمة         
أزمات ثقة مصدرها حساب رأس املال وعليه فهي ختتلف متاماً عن مشاكل املدفوعات             
القدمية يف البالد النامية واليت عادة ترتبط باحلساب اجلاري مليزان املـدفوعات كمـا              

  لقد زادت إمكانية تعرض البالد النامية ملثل هذه األزمات يف التسعينيات ألن              0أشرنا
رياً منها قام بتحرير القيود على حركة رؤوس األموال دف حتقيق تكامـل             عدداً كب 

أوثق مع أسواق رؤوس األموال العاملية وحتسني إمكانية احلصـول علـى التـدفقات              
  ال شك أن مدى النفاذ إىل هذه األسواق قد حتسن كثرياً ولكـن               0الرأمسالية الدولية   

  وظاهرة التقلـب     0عدم االستقرار ذلك كان على حساب زيادة يف خماطر التقلب و        
  مـن    0هذه هي ظاهرة معروفة يف األسواق املالية مبا يف ذلك سوق رأس املال الدويل             

املمكن أن تزيد التدفقات الوافدة عن احلد الذي ميكن تربيـره وفقـاً لألساسـيات               
االقتصادية يف بلد ما يف حالة وجود توقعات حسنة يغلب عليها التفاؤل كمـا كـان                

ر يف شرق آسيا قبل األزمة،  ولكن من املمكن أيضاً أن تزيد التدفقات إىل اخلارج                األم
عن حد متناسب ميكن تربيره وذلك عندما تتغري التوقعات يف االجتاه املعاكس وتنـهار              

 0ثقة املستثمرين
قد يكون من املفيد اآلن اإلشارة بتفصيل أكثر إىل بعض اخلصائص املهمة هلذا              

 :تالنوع من األزما
 ـ    لعل أقرب ما يوضح طبيعة هذه األزمات هي نظريات أو مناذج أزمات العملة  1

  اجليل األول من هـذه       10واليت توفرت عنها أدبيات غزيرة يف السنني األخرية       
                                                           

 Eichengreen and Mussa 1999(0(، وكـذلك  (Eichengreen 1998):ملراجعة هذه األدبيات أنظـر   1
 Velasco and(و ) Krngman 1997( ،)Radlet and Sochs) 1998:(بالنسبة للمسامهات الفردية أنظـر 

Chang 1998( 
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النماذج يفسر األزمات على أا النتيجة املتوقعة التباع سياسات ينقصها التوافق           
 تبين سعر صرف ثابت مع ممارسة سياسـة         واالنسجام، على سبيل املثال حماولة    

  ويركز اجليل الثاين من هذه النماذج بصفة أشد على           0نقدية مفرطة يف التوسع   
واليت تؤدي إىل إشـعال     ) أو اجتاهات السوق  (التغريات يف توقعات املستثمرين     

فتيل األزمة يف احلاالت اليت تكون فيها البالد قد أصبحت معرضة لألزمة بسبب             
كأن تكون مثال مثقلة حبجم مفـرط مـن         00انب من اجلوانب    ضعف يف ج  

  وتبدو هذه النماذج األخرية أكثر مالءمـة لتفسـري           0الديون القصرية األجل  
  فإذا كان من الواضح أن البلد قد وضع نفسه يف منطقـة              0األزمات املعاصرة 

اخلطر بسبب ارتفاع مستويات الدين قصري األجل فإن فقدان الثقة ميكن بعـد             
  ليس من املمكـن التنبـؤ بنـوع          0ك أن يؤدي إىل نشوب األزمة املتوقعة      ذل

احلادث الذي ميكن أن يؤدي فعالً إىل بداية فقدان الثقـة، ولكن إذا حدث ما              
  يف هذه النماذج     0يؤدي إىل بداية زعزعة الثقة فإن األزمة ستكون هي النتيجة         

يل األول مـن النمـاذج،   األخرية ال يتم التنبؤ باألزمات، كما هو احلال يف اجل    
ولكن األزمات هي نتيجة حمتملة بسـبب ناحية مـن نـواحي الضـعف يف              

  0االقتصاد ميكن أن يبدأ إثارا عامل عشوائي
 ـ لقد أزالت احلركة العاملية النتقال رؤوس األموال الفواصل بني األنظمة املاليـة   2

ـ           0احمللية والدولية  الح ميـزان    هذا يعين أنه أصبح من الصـعب تصـور إص
 طاملا كانت األنظمة املالية     0املدفوعات الدويل بدون إصالح النظام املايل احمللي      

احمللية والدولية مفصولة عن طريق القيود على حركة رأس املال كان متويل عجز             
موازين املدفوعات اليت كان مصدرها احلساب اجلـاري يـتم عـن طريـق              

زن مليزان املدفوعات تعـين إعـادة        وكانت إعادة التوا   0االحتياطيات الدولية 
 0التوازن للحساب اجلاري الذي يعين ضمنياً تقييد السياسات املالية والنقديـة          

ولكن اآلن، ومع هذه احلركة الواسعة لرؤوس األموال دوليـاً، فـإن حتقيـق              
االستقرار مليزان املدفوعات يعين حتقيق استقرار حساب رأس املال الذي يتطلب           

  وإعادة ثقة املستثمرين تعين إعادة الثقـة يف اسـتقرار            0ثمرينإعادة ثقة املست  
 ومن مث، وحني الرغبة يف تفادي األزمات أو احلـد مـن             0النظام املايل احمللي  

آثارها، يصبح من الضروري توجيه االهتمام إىل قضايا تنظيم الرقابـة علـى             
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اإلدارة السـليمة   البنوك، ونظم احملاسبة واملراجعة، وشفافية املعلومات املالية، و       
 ومن املالحظ أن بعض النماذج احلديثة لتفسري األزمات تشـري إىل   0للشركات

نواحي الضعف يف النظام املصريف وضعف امليزانيات واخلطر املعنوي الذي ينشأ           
على سبيل  (عن الضمانات احلكومية كأسباب ألزمات العملة واألزمات املالية         

 Dooly 1997  Krugman 1998a(0: املثال
 ـ  لعل أهم خصائص األزمات اليت يرجع أصلها إىل حساب رأس املال هو كـرب   3

  ويرجـع هـذا إىل أن        0حجم الفجوة التمويلية وأا تنفجر بطريقة فجائيـة       
 يـؤدي إىل    Stocksالتدفقات إيل اخلارج تعكس أساساً تعديالً يف املوجودات         

ىل اخلارج بنفس املسـتوى       ال تستمر التدفقات إ     0تغيري كبري يف األجل القصري    
  0املرتفع سنة بعد أخرى، ولكن التأثري يف األمد القصري ميكن أن يكون ضخماً            

يف شرق آسيا على سبيل املثال ، وصلت التدفقات الرأمسالية يف االجتاه املعاكس             
 بليـون دوالر، أو     107 إىل   1997بالنسبة للـبالد اخلمـس املتضـررة يف         

 اإلمجايل هلذه البالد جمتمعة، وقد حدث أغلـب         من الناتج احمللي  % 10حوايل
  وقد مثل World Bank 1998(0(التدفق إيل اخلارج يف النصف الثاين من السنة 

سحب املصارف التجارية للتمويل جزءاً كبرياً من هذه التدفقات اليت عكست           
اجتاهها، أساساً يف شكل رفض لتجديد الدين القصري األجل الذي وصـل إيل             

  املؤسسـات    0مرتفعة جداً يف كل من تايالند وإندونيسيا وكوريـا        مستويات  
القائمة اليت تتوىل إدارة األزمات ال ميكنها ـ يف العادة ـ توفري متويـل ـذا     
احلجم، كما أنه ليس من السهل تطبيق سياسات من شأا اسـتعادة الثقـة،              

 يف  0عةوإيقاف خروج رؤوس األموال وإعادة األمور إىل وضعها العادي بسـر          
هذه احلالة سيصبح من املفروض على النظام حتقيق حتسني كـبري يف احلسـاب              

  0اجلاري ملقابلة التدهور يف حساب رأس املال، كما كان واضحاً يف شرق آسيا            
إيل 1997يف  % 1ر8لقد انتقلت كوريا من عجز يف احلساب اجلاري قـدره           

فتـرة بالنسـبة       وكان التغيري يف نفس ال       0 1998يف  % 13ر1فائض قدره   
 إىل -% 3ر0 ، يف إندونيسـيا مـن        +% 12ر2 إيل   -% 1ر9لتايالند من   

 IMF: انظـر  .. ( +%15ر7 إيل -% 5ر1 ويف ماليزيا مـن  ،+% 3ر4

World Economic outlook 1999,  table 2.6( 0   
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ال ميكن حتقيق مثل هذه التغيريات الكبرية خالل سنة واحدة إال عـن             
واردات، األمر الذي يكون عادة مصـحوباً خبسـائر         طريق ختفيض ضخم يف ال    
يف % 5  لقد اخنفض الناتج احمللي اإلمجايل بنسـبة          0كبرية يف اإلنتاج والعمالة   

 0يف إندونيسيا% 13ر7يف تايالند و %  8يف ماليزيا،  %6ر8كوريا، 
  0أما السبل اليت تؤدي يف النهاية إىل اخنفاض اإلنتاج فهـي واضـحة            

ل بكميات كبرية يعقبه ايار يف أسعار الصرف احمللية الذي          خروج رؤوس األموا  
يؤدي بدوره إىل آثار سلبية على املراكز املالية للبنوك و الشـركات املعرضـة              

  وكـل هـذه التطـورات،      0لالقتراض األجنيب وعليها التزامات أجنبية كبرية     
 اإلنتـاج   بالطبع، تعكس آثارها على قرارات اإلقراض احمللي واالستثمار ومن مث         

 0والعمالة
 إن فقدان الثقـة،  0 ـ  تفرض إدارة هذا النوع اجلديد من األزمات مشاكل خاصة 4

بغض النظر عن سببه، ميكن أن يؤدي إىل هزات كبرية وذلك ملا ميكن أن ينتج               
عنه ـ كما رأينا ـ من حتول كميات كـبرية مـن رأس املـال إيل االجتـاه       

عتمد عليها البالد لتمويل عجـز احلسـاب          التدفقات الصافية اليت ت     0املعاكس
 وميكن أيضاً أن    0اجلاري ميكن أن تتوقف متاماً، حيث يتوقف اإلقراض اجلديد        

  كما ميكن أن يؤدي      0ال يتم جتديد الدين قصري األجل والذي قد يكون كبرياً         
فقدان الثقة اخلارجية إىل هروب رأس املال احمللي، توقعاً الخنفاض سعر الصرف،            

 تكن هناك قيود على حركة رأس املال، كما كان الوضع بالنسبة لكـثري              إذا مل 
  على خالف أزمات موازين املدفوعات التقليديـة الـيت           0من البالد املتضررة  

يكون مصدرها احلساب اجلاري واليت تتكون فيها الضغوط عادة بصفة تدرجيية،           
 تنفجـر   فإن األزمات اليت يكون منشؤها يف حسـاب رأس املال، ميكـن أن           

بطريقة فجائية فتخلق حاجة فجائية للتمويل ال يتيسر معها سوى وقت حمـدود             
  كما أن حجم التمويل املطلوب هو عادة أكـرب           0جدا للتفاوض بشأن برنامج   

  كما أن هناك حاجة أيضـاً إىل تقـدمي           0بكثري مما كان عليه األمر يف املاضي      
 اهلدف هـو اسـتعادة الثقـة        أغلب هذا التمويل يف بداية الربنامج إذا ما كان        

  إذا مت بدء وضع سياسات تصحيحية جادة موضع التنفيذ بسرعة ومت             0بسرعة
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توفري التمويل الكايف إلعادة اهلدوء إىل األسواق، ميكن أن يكون يف اإلمكـان             
استعادة الثقة بسرعة نسبية، ويف هذه احلالة ميكن أن تعود التدفقات املاليـة إىل              

 يف مثل هذه احلاالت قد يكون من غري         0يف فترة وجيزة نسبياً   مستوياا العادية   
الضروري حتويل التمويل الذي مت مجعه بكامله إىل البلد املتضرر، وحىت لـو مت              
ذلك، فيمكن أن يتم التسديد بسرعة من التدفقات الوافدة الـيت عـادت إىل              

ات فـإن     على خالف حالة املشاكل اهليكلية ملوازين املدفوع        0وضعها املعهود 
التمويل املطلوب ملواجهة أزمات الثقة ليس من الضروري أن يكون مـن فئـة              
التمويل طويل األجل، وبالتأكيد ليس هناك ما يدعو إىل أن يكـون يف شـكل               

 0قروض ميسرة
 ـ من الواضح أن استعادة الثقة جيب أن تكون اهلدف األساسي للسياسة الـيت   5

قد ال يكون املطلوب لتحقيـق هـذا        توضع ملواجهة مثل هذه األزمات، ولكن       
 مت تطويـق    1994  يف حالة املكسـيك يف        0اهلدف واضحاً يف كل األحوال    

األزمة بسرعة وعادت البالد إىل حالة انتعاش يف فترة وجيزة نسـبياً، ولكـن              
 لقد متكن الصندوق ويف فترة      0الوضع يف شرق آسيا كان خمتلفاً عن ذلك متاماً        

لربامج كبرية لكل من تايالند وإندونيسـيا وكوريـا         قصرية نسبياً من اإلعداد     
ووجد تعاونا وثيقاً من كل من البنك الدويل وبنك التنمية اآلسيوي لتكميـل             

  ولكن ـ وكمـا سـنرى ـ مل     0متويله يف شكل قروض للتصحيح اهليكلي
تتمكن برامج الصندوق يف شرق آسيا من إعادة االستقرار بالسرعة اليت حدث            

  إن خربة شرق آسيا توضح عدم فعالية برامج التصحيح           0كسيكا ذلك يف امل   
التقليدية اليت تعتمد على التضييق املايل وسياسة سعر الفائدة لعالج أزمـة ثقـة              

 0مصدرها حساب رأس املال

  ؟لماذا في البالد النامية

لقد تركزت أغلب األزمات املالية، خاصة يف التسعينيات، يف بالد األسـواق             
من املهم إدراك أن املخاطر اليت تواجه البالد النامية اليت حتاول االنفتاح على              و 0الناشئة

أسواق رأس املال العاملية هي أعظم بكثري من تلك الـيت ميكـن أن تواجـه الـبالد                  
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  هنالك عدة صفات وخواص تتعلق بالبالد النامية جتعلها أكثر عرضة ملثـل    0الصناعية
 :يهذه األزمات، ولعل من أمهها ما يل

 ـ  قلة املعلومات املتوفرة للمستثمرين عن األحوال يف هذه البالد، قد تدفع بعضهم  1
إيل جمرد االكتفاء بتقليد سلوك من يعتقدون بأم أكثر دراية ومعرفة باألحوال            

 0منهم
 ـ  القابلية الشديدة للعدوى وانتقال آثار األزمات من بلد إىل آخر وذلك بسـبب   2

الكافية للتمييز بني األوضاع احلقيقيـة ملختلـف الـبالد،          عدم توفر املعلومات    
ففقدان الثقة يف بلد ما ميكن أن يؤدي إىل فقداا يف بالد أخـرى على الـرغم      

  وقد زادت السـرعة الـيت ميكـن أن          0من اختالف الظروف وقلة املربرات    
  0يتحرك ا رأس املال يف أسواق اليوم من خطورة هذه الظاهرة

م أسواق البالد النامية مقارنة حبجم التدفقات الرأمسالية الدولية جيعلها  ـ  صغر حج 3
أكثر عرضة للتقلبات حيث إن تغيريات صغرية نسبياً يف التدفقات الرأمسالية ـ  

 0باملعايري الدولية ـ ميكن أن تؤدي إىل تغيريات كبرية يف أسعار األصول
ىل اإلقبال على أنـواع مـن    ـ  ضعف القطاع املايل، وباألخص البنوك، يؤدي إ 4

 ففـي حـاالت     0الوساطة املالية غري الرشيدة وتراكم الديون القصرية األجل       
الفورات االقتصادية غالباً ما يتم تداول التدفقات الرأمسالية الوافـدة بأسـلوب            
يؤدي إىل اإلفراط يف االعتماد على االقتراض بالعمالت األجنبية وتراكم الدين           

) كما حدث يف حالة كوريا وتايالند     (جانب البنوك نفسها    قصري األجل إما من     
 ميكن لنظــام    0)يف إندونيسيا (أو من جانب الشركات واملؤسسات مباشرة       

مايل ومصريف قوي تفادي مثل هذه املشاكل وذلك مبالحظة إجراءات احليطـة            
املطلوبة بتحديد مدى وحجم التزاماته بالعمالت األجنبية وذلك عـن طريـق            

راضه املباشر، وكذلك عند إقراضه للشركات واملؤسسات احمللية ذات         حتديد اقت 
 0االلتزامات الكبرية بالعمالت األجنبية

 ـ  وجود ضمانات حكومية ضمنية يف البالد النامية يشجع اإلقراض غري الرشـيد   5
  إن وجود ضمانات ـ يف صورة  0هلذه البالد مما جيعلها أكثر تعرضاً لألزمات

نوك لن يسمح هلا بأن تفشل لن يشجع البنوك علـى انتـهاج   ضمنية ـ بأن الب 
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  ولكنه، أيضاً، يشجع الدائنني علي جتاهل األوضـاع          0سلوك وري فحسب  
  0املالية الفعلية للبنوك

 ـ  نوعية أنظمة أسعار الصرف اليت تبنتها كثري من البالد النامية من فئـة الرابطـة    6
 طريق خلق انطباع عن اسـتقرار  ، تساهم يف املشكلة عن”Soft Peg“اهلشة 

أسـعار الصرف وثباا مما يشجع املقترضني على جتاهـل املخـاطر املرتبطـة         
بتغريات سـعر الصرف واإلقبال على جتميع التزامـات كـبرية بـالعمالت            

 يبدو أن أنظمة أسعار الصرف األكثر مرونة تشجع على إدراك أوضح          0األجنبية
 0هلذه املخاطر

رار السياسي يف البالد النامية تترتب عليه آثار أشد على تصورات  ـ   عدم االستق 7
املستثمرين وتوقعام مما هو احلال يف البالد الصناعية ألنه غالباً ما يثري شكوكاً             
حول استقرار السياســات االقتصـادية وقـد يـؤدي إىل تـدهور اإلدارة        

االستقرار السياسي هي     ومن مث فإن البالد النامية اليت يسودها عدم           0االقتصادية
 ومن املالحظ أن األزمات يف كـل مـن          0أكثر تعرضاً لفقدان ثقة املستثمرين    

املكسيك وكوريا وإندونيسيا سبقتها ظروف سادها الشـك والقلـق وعـدم            
 0االستقرار السياسي

يبدو ـ وخاصة يف ضوء الظروف اهليكلية اخلاصة اليت تسود البالد النامية ـ   
  ال   0ة سوف تكون ، يف الغالب ، ظاهرة متكررة يف هذه الـبالد            بأن األزمات املالي  

شك أن بعض هذه البالد ستواجه يف املستقبل أزمات موازين املـدفوعات التقليديـة              
نتيجة النتهاج احلكومات لسياسات مالية ونقدية توسعية، ولكن يبـدو أن أغلـب             

لية الـدور الرئيسـي،     أزمات املستقبل ستكون من النوع الذي تلعب فيه العوامل املا         
وخاصة تلك اليت يتم فيها التزاوج بني قطاع مايل حملي متيزه أنواع خمتلفة من الضعف،               

  وميكن أن يلعب اخللل يف االقتصـاد الكلـي دوراً يف            0وتدفقات رأس املال الدويل   
  ويبدو أن هناك سببني رئيسني يـدعوان إىل          0هذه احلاالت ولكن ليس دوراً أساسياً     

 : على هذا النوع الثاين من األزماتالتركيز
أوال ـ  لقد لعبت العوامل املالية دوراً ذا أمهية متزايدة يف األزمـات األخـرية ووراء    

  لقد زاد    0ذلك أسباب هيكلية ليس من املتوقع أن تضعف آثارها يف املستقبل          
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دور هذه األسـباب بسبب التحرير املايل على املستويات العامليـة واحملليـة،            
 0ذه اجتاهات من الصعب أن نتوقع تغريها إىل العكس يف املستقبلوه

ثانيا ـ  هناك القليل نسبياً من عدم الوضوح حول كيفية عالج أزمة ترجع أسباا إىل  
جتاوزات اقتصادية كلية وذلك عن طريق إدارة مزيج مناسب من السياسـات        

لتوازن االقتصادي على   التقشفية املالية والنقدية مما ميكن من القضاء على عدم ا         
 ولكن هناك اتفاق أقل     0 الذي خلق املشكلة يف املكان األول      –املستوى الكلي   

على كيفية تفادي وإدارة األزمات اجلديدة من نوع األزمة اآلســيوية ـ   
 .كما سنرى 
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  ـ الصندوق وإدارة األزمات المالية3

ندوق وبراجمه والطريقة اليت أدار ـا  لقد وجهت كثري من االنتقادات إىل الص   
  وليس اهلدف هنا ، هو تقييم هـذه الـربامج            0األزمات املالية خاصة يف شرق آسيا     

والسياسات بأي نوع من التفصيل واإلفاضة، ولكن هو اإلشارة إىل بعض اجلوانب اليت   
 جمال  نرى أا تستدعي اهتماماً أكرب ، خاصة حني التفكري يف تطوير دور الصندوق يف             

 0منع حدوث األزمات وإدارا

 :من أوجه النقد

 :وميكن إمجال بعض أهم أوجه النقد يف النقاط التالية 
  لقد فشل يف احلد من السـلوك         0مل يتوقع الصندوق األزمة ومل ير أية بوادر هلا        ـ   1

الذي يتسم باملخاطرة من جانب بالد األسواق الناشئة وما قابله مـن إقـراض              
نب البالد الصناعية،  وذلك عن طريق الفشل يف توضيح النتـائج            خماطر من جا  

اليت ميكن أن تترتب على سلوك الطرفني وإقناعهما باتباع سياسات وإجراءات           
  0أكثر حيطة وحذراً

  لقـد جتاهـل      0عندما جلأت البالد املتضررة إىل الصندوق زادت األمور سوءاً        ـ   2
بالد ـ مقابل تقدمي العون املايل ـ   الصندوق األساسيات االقتصادية، وطالب ال

بتطبيق سياسات مالية ونقدية انكماشية، يف ظروف تقتضي ـ يف نظر الكثريين  
  وبذلك أضيفت إىل تكاليف      0ـ أن تكون املشورة السليمة هي عكس ذلك       

 0األزمة وأعبائها، تكاليف مشورة الصندوق اخلاطئة
ة من االامـات هلـذه الـبالد        لقد بدأ الصندوق يف اإلعالن عن قائمة طويل       ـ   3

ومؤسساا ومسئوليتها عن حدوث األزمة من الفسـاد واحملسـوبية وسـوء           
 وبالطبع مل يساعد ذلك علي إعـادة  0اإلدارة ،  وقلة الكفاءة إلدارة اقتصاداا     

  بـل أدى إىل تراجـع        0الثقة وتقليل احتمال انتشار األزمة إىل جهات أخرى       
 لقد فشل الصندوق يف التأكيد      0ة انتشار العدوى  املقرضني واملستثمرين وسرع  
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على أمهية عامل الثقة وأن األزمة اليت كانت تواجه هذه البالد هي يف حقيقتها              
أزمة ندرة يف السيولة وعدم توفر العمالت األجنبية يف األمد القصري وليسـت             
 أزمة انعدام قدرة على الوفاء بالديون عن طريق الفوائض التجاريـة يف األمـد             

 0األطول
حملت برامج الصندوق اليت أعدت ملواجهة األزمـة بقائمـة طويلـة مـن              ـ     4

اإلصالحات اهليكلية طويلة األمد، واليت تعدت جمال السياسات االقتصادية على          
  0املستوى الكلي لتشمل أيضاً كثرياً من القضايا احلساسة اجتماعياً وسياسـياً          

قة مباشرة وواضحة بعـالج األزمـة       وكثري من هذه السياسات مل تكن هلا عال       
القائمة، ومل تكن ضرورية لتسهيل جتديد عالقة البالد املتضررة بأسـواق رأس            

 اإلصرار على تنفيذ هذه اإلصالحات الشاملة ـ ووسط أزمة اقتصادية  0املال
خانقة ـ يزيد من حـدة األزمـة،وميكن أن يـؤدي بعضـها إىل إضـعاف       

ه الربامج الطموحة املثقلـة باإلصـالحات         هذ  0االقتصادات يف األمد األطول   
اهليكلية ـ واليت جاءت بعد إغداق اإلطراء على السياسات اآلسيوية لسنوات  

 0طويلة وحىت قبيل انفجار األزمة ـ زادت من شدة الشكوك وفقدان الثقة
سنتعرض فيما يلي باختصار، إىل بعض جوانب السياسات املالية والنقدية يف           

 0شرق آسيا، تليها إشارات إىل اجلوانب اهليكلية يف هذه الربامجبرامج الصندوق يف 

 :سياسات انكماشية
رد الفعل األويل للصندوق جتاه أزمة شرق آسيا مل خيفف من حـدة األزمـة                

  لقد طالب بسياسات مالية تقشـفية عـن طريـق            0ولكن زاد من شدا وانتشارها    
ثر تقييـداً كشـروط مسـبقة       ختفيض اإلنفاق وزيادة الضرائب وسياسات نقدية أك      

  وكانت إحدى حجج الصندوق الرئيسية هي أن السياسـات التقشـفية             0لقروضه
 وهذه هي نفس السياسات اليت تعود الصندوق        0ستعيد الثقة يف االقتصادات املتضررة    

  مـثالً،  يف  0على املطالبة ا ـ ولكن يف ظروف خمتلفـة، يف أمريكـا الالتينيـة    
ت العجوزات املالية الكبرية يف امليزانيـة والسياسـات النقديـة           الثمانينيات عندما أد  

  ولكن الوضع هنا خمتلف ، فقد كانــت          0التوسعية إىل معدالت عالية من التضخم     
البالد اآلسيوية حتقق فوائض يف ميزانياا، كما أن السياسات النقدية كانت مقيـدة،             
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 هذه اإلجراءات،   0)% 4 عن   مل يزد املعدل يف كوريا مثال     (ومعدالت التضخم متدنية    
بدال من أن تطمئن املستثمرين وتعيد الثقة، ساعدت على تعميق االنكماش االقتصادي            

 0الذي كان يف مراحله األوىل
لقد كانت وجهة نظر الصندوق ، أنه على الرغم من أن اختالل امليزانيـة مل               

اً من احلـل، ألن     يكن سبب املشكلة، فإن بعض التقييد املايل كان جيب أن يكون جزء           
الزيادة فـي االدخار احلكومي كانت أمراً ضروريا لتحقيق التحسـن املطلـوب يف             

  ولكن هـذه احلجـة       0احلساب اجلاري مليزان املدفوعات لضمان التوازن اخلارجي      
تتجاهل طبيعة الوضع اخلاص يف شرق آسيا، حيث إن خروج رأس املـال بكميـات               

اض احلاد يف قيمة العمالت احمللية، كان له تـأثري          كبرية وما أدى إليه ذلك من االخنف      
عكسي شديد علي أوضاع البنوك والشـركات ومراكزها املالية، وهذا بـدوره أدى            

  ويبدو أن هذا التأثري السليب على الطلـب مل يؤخـذ يف              0إىل تقليص الطلب احمللي   
ع بـأن يصـل       وقد يرجع ذلك إىل أنه مل يكن هناك توق          0االعتبار يف الربامج األوىل   

  وقـد قـام      0االخنفاض يف أسعار الصرف إىل املستوى الذي وصل إليه من التـدين           
الصندوق بإجراء تعديل ملموس هلذا التضـييق املـايل عنـدما أصـبح واضـحاً أن          

 وعلى الرغم من ذلك، فإن التقييـد        0االقتصـادات تعاين من انكماش اقتصادي حاد     
ار ، وأثار كثريا من الشكوك حول مدى سـالمة          املايل الشديد يف البداية أدى إىل أضر      

 0السياسات االقتصادية الكلية اليت نصحت البالد باتباعها

 :النظام المصرفي

إجراء آخر أدى إىل نتائج عكسية، وأثار املزيد من الشكوك حول مدى إدراك  
  هـذا    0الصندوق لطبيعة األزمة اليت يتعامل معها، وكذلك نظرته للنظـام املصـريف           

جراء هو التسرع بإغالق جمموعة من البنوك واملؤسسات املالية كوسيلة تظهر ـا             اإل
 0احلكومات عزمها على القيام بإجراءات إصالح قوية

لقد ظهر خطأ هذا االجتاه بوضوح يف إندونيسيا، حيث كان أول إجـراء مت              
  0 هو إغالق ستة عشر بنكـاً      1997اختاذه ضمن برنامج الصندوق األول يف نوفمرب        

 وبغض النظر   0وقد اعترف الصندوق بعد ذلك بأن إجراءه هذا زاد من تعميق األزمة           
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عن وضع هذه البنوك، وعما إذا كانت هناك حاجة تدعو إىل اختاذ إجراء ما بشـأا،                
فاملشكلة كانت هي يف كيفية اختاذ اإلجراء،  وتوقيته، والظروف اليت مت اختاذه فيهـا،               

  لقد مت إغالق البنوك فجأة ، وبدون أن 0ثار اليت ترتبت عليه والعجلة اليت مت ا، مث اآل     
 ومل يتضمن الربنامج ترتيبـات بشـأن     0تكون هناك خطة شاملة إلعادة اهليكلة املالية      

التأمني على الودائع، وإدارة األصول املختلفة للبنوك املقفلة وغريها مـن البنـوك، أو              
القرار إىل هز الثقة واهلجوم على البنوك         لقد أدي     0لضمان تقوية بقية النظام املصريف    

طلباً للودائع، وسرعان ما أدى ذلك ـ يف ظروف الذعر والقلق السائدة ـ إيل التأثري   
 0على بقية النظام املصريف، مبا يف ذلك البنوك السليمة

يف الشهور اليت تلت ذلك، اضطر البنك املركزي اإلندونيسـي إىل تقـدمي             
ى سيولة النظام املصريف، هذه القروض زادت من عـرض          قروض كبرية حىت حيافظ عل    

  ويف النهاية، انتهت     0النقود وسامهت يف زيادة التضخم حني كانت األزمة يف قمتها         
إىل إصدار وعود وتعهدات عامة حبمايـة       ) كوريا ، إندونيسيا وتايالند   (البالد الثالث   

صر عليـه الصـندوق يف       ومن مث فقد أصبح املوقف املتشدد الذي أ        0الودائع املصرفية 
 .(Radlet and Sachs 1998) 00البداية بدون معىن

 :سياسة سعر الفائدة

  0لقد اعتمدت برامج الصندوق يف شرق آسيا بشدة على سياسة سعر الفائدة            
كان هدف هذه السياسة هو جذب رأس املال األجنيب، وإيقاف االخنفاض يف أسـعار              

قة قد ال تؤدي إىل هذه النتائج املتوقعـة يف            ولكن هذه العال    0صرف العمالت احمللية  
  حني تسود توقعات قوية باخنفاض قريب يف سعر الصـرف ، تـزداد               0كل األحوال 

  ولكـن  0احلاجة ألن يكون سعر الفائدة ـ ملقابلة هذه التوقعات ـ شديد االرتفاع  
قتصـاد  هذه املستويات املرتفعة، إذا استمرت لفترة ، ميكن أن تؤدي إيل كساد يف اال             

أسعار الفائدة األكثر ارتفاعا تزيد من صعوبة خدمة الدين املقوم بـالعمالت            0احلقيقي
احمللية بالنسبة للمؤسسات ، وتقلل من التوسع يف اإلقراض املصـريف، وكـذلك ـ    
ونتيجة للزيادة يف حاالت العسر واحتماالت عدم الوفاء بالديون ـ تضعف املراكـز   

ي ميكن أن تثريه هذه املخاطر واآلثار السلبية هلا ميكن ، يف              القلق الذ   0املالية للبنوك   
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احلقيقة، أن تؤدي إىل إنقاص حجم التدفقات الرأمسالية األجنبية بدال من تشـجيعها             
 0وزيادا ، وميكن أن تزيد الوضع االقتصادي سوءاً وسعر الصرف اخنفاضاً

ذي جيب أن يطـرح       والسؤال ال   0إذاً هناك جانبان ملسألة رفع أسعار الفائدة      
هل املزايا اليت ميكن حتقيقها عن طريق فرض أسعار فائـدة أعلـي ـ ووسـط     :  هو

ظروف يسـودها اخلوف واالضطراب املايل ـ تفوق التكاليف اليت ميكن أن تـنجم   
  يبدو أن الصندوق قد انتهى ـ يف املراحل األوىل ـ إىل أن   0عن رفع هذه األسعار؟

  ولكن بعض الدراسات ألقت كـثرياً مـن          0فوق تكاليفها مزايا رفع أسعار الفائدة ت    
، بينا أنه إذا كان التـأثري  ) Furman  and Stiglitz,  1998. (الشك حول هذه النظرة

السليب لرفع أسعار الفائدة على االقتصاد احلقيقي يؤدي إىل زيادة كافيـة يف خمـاطر               
 أن يلغي أثر احلـافز الـذي        اإلعسـار والتوقف عن الوفاء بالديون، فإنه ميكن نظرياً       

يقدمه سعر الفائدة املرتفع كعامل جذب لتدفق رأس املـال وعليـه يزيـد الوضـع                
  لقد بينت الدراسة أن حجم كل من املزايا والتكاليف سيختلف            0االقتصادي سوءاً   

من بلد إىل آخر، وسيعتمد على نوعية كل من املقرضني األجانب واملدينني ، وكذلك              
 ميكن أن ختتلف النتائج ويتوقف ذلك على حجم الـدين       0ملصريف احمللي هيكل النظام ا  

املقوم بالعمالت األجنبية والدين املقوم بالعمالت احمللية، وهيكل آجال الدين والوضع           
 ولقد أكدت الدراسـة     0املايل للنظام املصريف ومدى التجزئة يف سوق اإلقراض احمللية          

  كمـا    0عا ليست عالجا ناجحاً يف مجيع احلاالت      على أن أسعار الفائدة األكثر ارتفا     
بينت أن هيكل االقتصادات اآلسيوية جيعل من املستبعد أن تكون أســعار الفائـدة              

  وقد بينت النتائج امليدانية أن هنـاك         0املرتفعة هي اإلجراء املناسب يف احلالة اآلسيوية      
ر ارتفاعـاً وأسـعار   ـ يف أحسن األحوال ـ عالقة ضعيفة بني أسعار الفائدة األكث 

الصرف يف الشهور األوىل من األزمة املاليـة، وأن التكـاليف بالنسـبة للشـركات               
  يبدو أن هذه البالد أكثر عرضة لآلثار السـلبية           0واملؤسسات والبنوك كانت مرتفعة   

ألسعار الفائدة األكثر ارتفاعاً، وذلك يرجع إيل درجة االستدانة العاليـة ملؤسسـاا             
  0مقارنة مبناطق أخـرى   ) أحيانا إىل أربعة أو مخسة أضعاف رأس املال       تصل الديون   (

كما أن البنوك تتعامل على نطاق واسع مع قطاع العقارات ومقابل ضمانات عقاريـة          
 0قيمتها شديدة التأثر مبا حيدث ألسعار الفائدة
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ناقدو الصندوق عموماً يرون أن مستويات أقل ألسعار الفائدة ميكن أن تكون             
ت إىل تفادي بعض الضيق املايل،  والتأثري العكسي على الوفاء بالديون ، بـدون        قد أد 

  كما ميكن أن تكون قـد        0أن تؤدي إىل زيادة يف حجم االخنفاض يف أسعار الصرف         
ساعدت أيضاً علي حتقيق انتعاش أسرع لالقتصاد وذلك عن طريق حتسـني األداء يف              

 ممثلو الصندوق انتـهوا إيل      0ة سريعة للثقة  االقتصاد عموماً وبالتايل التشجيع على عود     
أن رفع أسعار الفائدة كان أمراً ال مفر منه إليقاف ايار أسعار الصرف، ويشريون إيل               
التحسـن التدرجيي يف أسعار الصرف الذي حدث يف تايالند وكوريا مع اخنفـاض             

مة وإن  مواٍز يف أسعار الفائدة كدليل على أن سياسات الصندوق كانت أساساً سـلي            
 0كانت مؤملة يف األمد القصري

ولكن هناك من يرى أن من الطبيعي أن نتوقع عودة أسـعار الصـرف إىل                 
وبدأت ) أو أعيدت هيكلته  (االرتفاع بعد أن مت خروج كل رأس املال القصري األجل           

آثار ظاهرة اخلوف والذعر الشديد اليت صاحبت بدايات األزمة يف التناقص، خاصـة             
  كما أن هناك عـدة عوامـل         0سعار الصرف كان مبالغاً فيه يف البداية      وأن احندار أ  

أخرى ساعدت على إعادة االستقرار إىل العمالت اآلسيوية، منها ارتفاع قيمة ألـني             
الياباين، ووصـول مبالغ الدعم املايل األجنيب، وإعـادة النظـر يف تصـميم بـرامج       

ار أسعار الفائدة املرتفعة ميكن أن        وأخرياً ، ومع إمكانية أن استمر       0الصندوق نفسها 
يكون قد ساهم يف تقوية أسـعار الصرف يف النهاية، فهذا ـ يف حد ذاته ـ لـيس    

  لقد كانت تكاليف هذه السياسة بالنسـبة للبنـوك           0أمراً كافياً لتربير هذه السياسة    
  كما ميكن أن تكون هذه السياسة قد سامهت يف إثارة اخلوف             0واملؤسسات باهظة   

 Radlet and  Sachs 1998 (0(لذعر يف املكان األول وا

 :إعادة هيكلة الديون
حينما تبني للصندوق أن براجمه مل تؤد إىل استعادة الثقة، بـل إن األحـوال                

  24زادت سوءاً، متت إعادة النظر وتضمن الربنامج الثاين مع كوريا ، والذي وقع يف 
املالية والنقديـة ، وكانـت نقطـة     ختفيف القيود على السياستني  1997ديسمرب 

  لقد متت إعـادة      0االرتكاز فيه هي إعادة هيكلة قروض كوريا من املصارف الدولية         
 بليون دوالر من القروض القصرية األجل ـ واليت كان موعد سدادها يف   24جدولة 
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  لقـد  0سنوات 3-1 ـ  يف شكل سندات حكومية مدا 1998الربع األول لسنة 
خياً من وجهة نظر الدائنني حيث كانت أسعار الفائدة اجلديدة أعلـى            كان االتفاق س  

  0  كما أن السندات اجلديدة مضمونة بسخاء من احلكومـة الكوريـة            0من القدمية 
ولكن النتيجة ، مع ذلك ، كانت هي اخنفاض حدة الذعر وبداية حتسن مستوى سعر               

 0صرف العملة الكورية
  فعلى الرغم مـن أن ديـن         0دونيسياومن املالحظ أن الوضع اختلف يف إن       

القطاع اخلاص كان أمراً حمورياً يف األزمة اإلندونيسية فلم يوجه إليـه اهتمـام إال يف                
  ورغـم أن احلالـة       0الربنامج الثالث مع الصندوق، يف نظر البعض بعد فوات األوان         

ني ، فـإن  اإلندونيسية قد تكون أكثر تعقيداً ، خاصة بسبب كثرة عدد املدينني والدائن      
كثرياً من الدائنني يعتقدون أنه كان باإلمكان ترتيب الوصول إىل اتفاق لو أن الفكرة               

حيث إن  (وجدت تأييداً كافياً من الصندوق ووزارة اخلزانة األمريكية وحكومة اليابان           
 ومن املالحظ يف احلالة الكورية أن وزير اخلزانة         1)البنوك اليابانية هي املقرض األساسي    

  0يكي تدخل شخصياً لتشجيع البنوك األمريكية على التعاوناألمر

 :اإلصالحات الهيكلية

لقد احتلت اإلصالحات اهليكلية الواسعة وطويلة األمد مركـز الصـدارة يف             
  ويبدو أحياناً ، وكأن األزمات قد        0كثري من برامج الصندوق ملواجهة األزمات املالية      

التغيريات على البالد اليت تـأيت لطلـب        استعملت كفرص لفرض أكرب قدر ممكن من        
  ويبدو أيضاً أن هناك تصورا  حىت اإلصالحات اليت ال تظهر             0املساعدة من الصندوق  

فوائدها إال يف األمد الطويل فحسب، ميكن أن تؤدي يف احلال إىل تقوية الثقة، وبالتايل               
ل سـالمة    لقد أثريت عدة تساؤالت حو     0تساعد على استعادة االنتعاش االقتصادي    

هذه النظرة،  وعما إذا كان من املناسب فرض مثل هذه اإلصالحات وسط ظـروف               
   0األزمة 

                                                           
 ;Asian Wall Street Journal  “ Why Indonesia Never Got a Debt Deal; November 4    ا�ظر     1

1998”                                                                                                                                  
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 1997وفيما يلي إشارة خمتصرة ، لربنامج الصندوق مع كوريا يف ديسـمرب              
لقد قارب االحتياطي النقدي األجنيب لكوريا على النفاذ، حـني          .  كمثال هلذا االجتاه  

  ومتكن الصندوق من تنظيم قرض كـبري         0 الصندوق اجتهت احلكومة إىل طلب عون    
  0 مليار دوالر من موارد الصندوق نفسه      21 مليار دوالر، مبا يف ذلك       57يصل إىل   

مقابل ذلك قبلت احلكومة الكورية برناجما لإلصالح يف غاية الشمول واالتساع، لو مت             
وري وطريقـة   تطبيقه بالكامل ألدى إىل تغيريات أساســية يف هيكل االقتصاد الك         

  فإىل أي حد ميكن تربير هذه اإلصالحات املقترحة؟  عدد مـن املـراقبني                0إدارته  
  على سبيل املثـال، وكمـا رأى         0واالقتصاديني شككوا يف سالمة االجتاه وجدواه       

)Feldstein 1998,  p. 25 ( فإن ما كانت كوريا يف أمس احلاجة إليه يف ذلك الوقت ،
ف البنوك الدائنة إلعادة هيكلة ديوا القصـرية األجـل،           إجراء منسق من طر    " هو

ومتديد آجال سدادها وتقدمي قروض إضافية مؤقتة للمساعدة يف مقابلة التزامات دفـع             
 بـأن أغلـب    Feldstein  ليس هناك سبب قوي لالعتقاد، كما يؤكـد  0"الفوائد

 إليها لتجديـد    التغيريات اهليكلية اليت فرضها الصندوق على كوريا كان هناك حاجة         
  وباإلضافة إىل احلساسية السياسية      0العودة إىل أسواق رأس املـال واستعمال مواردها      

هلذه اإلصالحات ، فإن جوانب الضعف اليت تطرحها ليست حكراً على بالد األسواق             
 !00الناشئة 

على الرغم من أن كثرياً من اإلصالحات اهليكلية اليت ضـمنها الصـندوق             " 
 ميكن أن حتسن من أداء االقتصاد الكوري        1997وريا يف أوائل ديسمرب     برناجمه مع ك  

يف األمد الطويل ، ليس هناك حاجة إليها لتمكني كوريا من احلصول علـى مـوارد                
  كما أا أيضا من بني أكثر القضايا حساسـية سياسـياً فهـي               0أسواق رأس املال  

ت وأساليب أدارـا ،     قواعد سوق العمل، وتنظيمات إلعادة هيكلة الشركا      :تتضمن
  إن السياسات احملـددة      0والعالقات بني احلكومة وقطاع األعمال، والتجارة الدولية      

اليت يصر الصندوق على تغيريها ال ختتلف كثرياً عن السياسات السائدة يف بالد أوربا              
، %12قواعد أسواق العمل اليت تسبب بطالة يصل معـدهلا إىل           : الرئيسية، ومن هذه    

امللكية يف الشركات الكربى اليت متكن البنوك واحلكومات من السيطرة على           وهياكل  
الشركات الصناعية، ودعم الدولة للشركات غري الكفؤة واليت حتقق خسائر وكذلك           
احلواجز والقيود على التجارة اليت تقيد الواردات من السيارات اليابانية وحتصـرها يف             
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ـــرا   ــن ش ـــب م ـــع األجان ـــيلة ومتن ـــة ضئ ـــركات كمي ء الش
 ) Feld Stein 1998, pp. 27 - 28("000الصناعيــة

لقد علق البعض على أن األزمة املالية استعملت كفرصـة إلعـادة هيكلـة               
وصياغة اقتصادات بالد األزمة يف صورة اقتصادات تناسب التصـورات السـائدة يف             

 0واشنطن والصندوق

 :اتساع دائرة النقد

ثري من النقد من عدة دوائر ومن الـيمني         لقد تعرضت سياسات الصندوق لك     
  ومن بني االقتصاديني املعروفني الذين شاركوا يف هذا النقد           0واليسار على حد سواء   

  Matin Feldstein, George Shulz,  Jeff.  Sachs &  Paul: علـى سـبيل املثـال    

Krugman وكذلك  Joseph Stiglitzاية العام املاضي نائب اً لرئيس ،  الذي كان حىت
  كما يبدو ، فإن البنك مل يكن دائمـا علـى             0البنك الدويل، وكبري اقتصاديي البنك    

لقد انتقد البنك ضمنياً سياسة الصندوق      .. وفاق مع الصندوق يف بعض األمور املهمة      
باإلشارة إىل أن األدلة املتوفرة حول قضية أن أسعار الفائدة املرتفعة تساعد على احلد              

 أسعار الصرف ليسـت حامسة ، ولكن هنالك أدلة قوية علي أـا             من االخنفاض يف  
 مـن  1997  ويذكر اآلن أن البنك قد حذر علنا يف أواخر  10تضر النمو االقتصادي  

أن السياسات املالية والنقدية شديدة االجتـاه االنكماشـي ميكـن أن تـؤدي إىل               "
ـ      "االضطراب السياسي واالجتماعي يف إندونيسيا     ام الصـندوق    وأن رأي مـدير ع

  فبعد كل األمل يف األمد       0 على شرق آسيا أن تتحمل كما حتملت املكسيك        "00كان
 J. Stiglitz( وقـد علـق   " 00 خرجت املكسيك من جتربتها أكثر قوة 00القصري

 :على ذلك باآليت)  2000
  مل يعد االنتعاش االقتصـادي إىل املكسـيك ألن   0 هذه مقارنة غريبة   00 " 

  والذي بقي ضعيفاً لعدة سنوات       0على تقوية نظامها املايل الضعيف    الصندوق أجربها   
  لقد عاد إليها االنتعاش بسبب الزيادة الكبرية يف صادراا إىل الواليـات              0بعد األزمة 

                                                           
1 WORLD BANK (1999), Global Economic Prospects and the Developing Countries   

1998 – 99: Beyond Financial Crisis (Washington DC).  
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االتفاقية (املتحدة،  وهذه زادت بسبب الفورة االقتصادية يف الواليات املتحدة وبسبب            
فـإن الشــريك التجـاري األساسـي        على العكس من ذلك     ) NAFTAالتجارية  

  0إلندونيسيا هي اليابان واليت كانت ومازالت غارقة يف حالة من الركود االقتصـادي            
وباإلضافة إىل ذلك ، فإن إندونيسيا كانت أكثر من املكسيك، اجتماعياً وسياسـياً،             

ميكن   وجتدد االضطراب     0قابلية لالنفجار؛ فلها تاريخ أطول يف جمال الرتاعات العرقية        
الذي أصبح سهالً بسبب ختفيف القيود على       (أن يترتب عليه هروب ضخم لرأس املال        

  مل تؤد كل هذه احلجـج        0)حركة العملة الذي شجع الصندوق إندونيسيا على تبنيه       
  وعلـى   0  استمر الصندوق على إصراره مطالباً ختفيض اإلنفاق احلكومي         0إيل نتيجة 

رية واألساسية كالطعام والوقود، يف نفس الوقـت        هذا فقد مت إلغاء دعم السلع الضرو      
الذي أصبحت احلاجة فيه ماسة ـ أكثر من أي وقت مضى ـ إىل هذه السلع بسبب   

 "00السياسات االنكماشية 
مل تنجح برامج الصندوق يف شرق آسـيا يف حتقيق االستقرار، ويف احلقيقـة              

 موضع التنفيذ، كمـا أن      فإن ايار العمالت قد زادت شدته بعد أن وضعت الربامج         
  لقد أشارت تقـارير      0البالد الثالث قد عانـت من هبوط اقتصادي حاد واستثنائي        

 إىل أن اإلنتاج قد اخنفض يف بعض البالد املتضررة بنسبة           1998البنك الدويل يف بداية     
 وأن نصف الشركات يف إندونيسيا كانت يف حالة إفالس أو           – كما ذكرنا    - 16%

  وكنتيجة لذلك مل تتمكن هذه البالد حىت من استغالل فـرص             0كما يقرب من ذل   
  وزادت   0التصدير اليت أتيحت هلا بسبب االخنفاض الشديد يف أسعار صرف عمالا          

البطالة زيادة كبرية ووصلت األجور احلقيقية إىل احلضيض، ويف بـالد لـيس فيهـا               
ثقة إىل بالد شـرق    مل تفشل سياسات الصندوق يف إعادة ال    0شبكات أمان اجتماعي  

  لقـد    0آسيا فحسب، ولكنها بدأت تساهم يف تدمري النسيج االجتماعي هلذه البالد          
أدت إىل حتطيم شبكات احلماية االجتماعية واخلدمات العامة يف الوقت الذي كانـت             

 0 وقت الضيق االقتصادي الشديد 000فيه البالد يف أمس احلاجة إليها 
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 نظر ـ سياسات تتطلب إعادة ال4

 

من الواضح ـ خاصة يف ضوء ما تقدم ـ أن هناك دروساً مهمة ميكـن أن     
تستفاد من األزمات املالية األخرية واحملاوالت اليت جرت لعالجها، كما يبدو أن هناك             
جوانب أساسية يف سياسات الصندوق، يف جمال إدارة األزمـات وحماولـة تفـادي              

 :رات لبعض هذه اجلوانب   فيما يلي إشا0حدوثها، تتطلب إعادة النظر
 ـ    رد الفعل األول للصندوق ـ كما أشرنا ـ مل خيفف من حــدة األزمـة      1

  لقد تصور الصندوق الوضع ـ يف البداية ـ وكأنـه    0ولكن زاد من شدا
سلسلة من أزمات موازين املدفوعات التقليدية اليت تعود التعامل معها، بـدال            

  وعليه فقد طولبت بالد األزمة بتنفيـذ         0اًمن أن تكون أزمة ثقة وذعراً مالي      
 وهذا هو عكـس رد الفعل الذي يتوقـع         0سياسات مالية ونقدية انكماشية   

 فعلى سـبيل    0من جهات االختصاص يف البالد الصناعية يف ظروف مشاة        
 يف الواليات   1998املثال عندما بدأت بوادر ضعف يف اإلقراض يف منتصف          

ت النقدية واملالية هو ختفيض أسعار الفائـدة،        املتحدة، كان رد فعل السلطا    
: وإدارة عملية إنقاذ واسـعة لصندوق استثمار كبري من القطـاع اخلـاص           

)Long Term Capital Management ( لقد أوضحت جتربة شرق آسيا عدم
فعالية برامج التصحيح التقليدية اليت تعتمد على تقييد السياسة املالية وعلـى            

  التحدي   0 يف مواجهة أزمة مصدرها حساب رأس املال       سياسة سعر الفائدة  
الذي يواجه برامج الصندوق هو إعداد االستجابة االقتصادية الكلية لألزمات          
املالية اليت يكون مصدرها االختالالت يف القطاع اخلاص وليـس االستجابة          
التقليدية اليت تعد ملواجهة اختالالت تقع يف القطاع العام وتنعكس يف صـور             

 جيب أن يكون اهلدف     0جز يف امليزانية أو احلساب اجلاري مليزان املدفوعات       ع
األساسي هلذه الربامج هو حتقيق االستقرار وإعادة ثقة السوق بأسرع ما ميكن            

 0وقبل البدء يف معاجلة قضايا األمد الطويل
 



 36

من الواضح أن التركيز التقليدي على سياسة مالية ضيقة لـيس هـو احلـل                 ـ 2
  ويزداد هـذا     0ب حينما ال يكون عدم التوازن املايل هو سبب املشكلة         املناس

األمر وضوحاً إذا كان ايار العملة يف األمد القصري سيؤدي يف حد ذاتـه إىل             
 ولقد اتضح هذا األمر 00آثار انكماشية على اإلنتاج ـ كما سبق وأن أشرنا 

 براجمه يف اجتـاه     بسرعة للصندوق يف شرق آسيا ومت تعديل األهداف املالية يف         
  ولكن هذا ال ينفي إمكانيـة وجود حاالت أخرى يكـون فيهـا              0التوسع

اخللل املايل سبباً للمشكلة كالوضع الـذي واجـه الصـندوق يف روسـيا              
  يف هذه احلاالت سيكون التصحيح املايل ـ بـالطبع ـ أمـراً     0والربازيل

  0أساسياً يف برامج التصحيح
  ال 0حول سياسة سعر الفائدة فهي مسألة أكثر صعوبة  ـ     لقد استمر اجلدل  3

شك أن استعمال هذه السياسة جيب أن يكون حبيطة وحذر، نظراً ملا ميكن أن              
ينتج عن أسعار الفائدة األكثر ارتفاعاً من آثار سلبية على أوضـاع البنـوك              
وعلى االقتصاد احلقيقي ، خاصة وأن احملافظة على قوة االقتصاد هـي أمـر              

  ولكن هناك من يرى ـ خاصة من جانب الصندوق  0ي الستعادة الثقةأساس
ـ أنه لو مل ترفع أسعار الفائدة يف شرق آسيا لكان من املمكـن أن يـؤدي                 
ذلك إيل ايار أسعار الصرف وإىل معدالت مفرطة من التضخم ورمبـا إيل             

  0إفالس كثري من البنوك واملؤسسات اليت عليها التزامات كـبرية بالـدوالر           
  فإذا ووجه البلـد      0هناك ظروف وحاالت قد تستدعي رفع أسعار الفائدة       

خبروج كميات كبرية من رأس املال يف املراحل األوىل لألزمة واليت لـيس يف              
اإلمكان متويلها ، على الرغم من وجود برنامج تصحيحي مناسب ، فقـد ال              

 الرأمساليـة   يكون هناك بديل لرفع أسعار الفائدة للتخفيف من شدة التدفقات         
املتجهة إىل اخلارج حىت لو مل يكن يف اإلمكان عكــس اجتــاه هـذه               

  قد ال يكون هناك بديل يف مثل هذه الظروف لتفادي أسـعار              0التدفقات  
الفائدة املرتفعة سوى فرض قيود الرقابة على النقد،  وهذا هو الطريق الـذي              

رمبا خوفـا مـن ردود      اختارته ماليزيا ، ومل جتده بالد أخرى حال مقبوال ،           
إذاً ـ ويف غيبـة   .  األفعال العكسية يف األسـواق املالية ملثل هذا اإلجـراء 

الرقابة على النقد ـ قد ال يكون هناك بديل يف ظروف األزمة، سوى رفـع   
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  على األقل ملا يتضمنه هذا اإلجـراء مـن           0أسـعار الفائدة ولفترة قصرية   
ا مل تستمر أسعار الفائدة املرتفعة ملدة         إذ  0التأكيد على معاجلة الوضع القائم    

طويلة واجتهت إيل االخنفاض بسرعة كافية فإن التأثري السليب على االقتصـاد            
  ولكن إذا أدت أسعار الفائدة األكثر ارتفاعا إيل          0احلقيقي قد يكون حمدودا   

إضعاف االقتصاد ، فإا ستؤدي إىل أسعار صرف أكثر اخنفاضاً وتزيد مـن             
 0سليب على عامل الثقةالتأثري ال

يبدو لنا أن مدى قدرة سياسة سعر الفائدة على معاجلة أزمات العملة            
اليت يكون مصدرها حساب رأس املال ، مسألة حتتاج إيل الدراسة بعنايـة ،              
خاصة وأن هناك اجتاهاً يف اتمع املايل يذهب إىل االعتقاد بـأن أســعار              

  هنـاك    0 برنامج لتحقيق االستقرار   الفائدة املرتفعة هي عنصر أساسي يف أي      
حاجة إىل حتليل أعمق القتصاديات العالقة بني أسعار الفائدة وأسعار الصرف           

  سعر الفائدة ليس سوى معدل العائد املوعود على          0يف وضع متأزم اقتصادياً     
األصول احمللية، إذا كان سعر الفائدة األكثـر ارتفاعـاً يـؤدي إيل زيـادة               

، فإن معدل العائد املتوقع علي األصول احمللية ميكـن أن           احتماالت اإلفالس   
 01يهبط مؤدياً إيل سعر صرف أضعف

مازالت مسألة مدى حدود إمكان أن يتدخل الصندوق يف قضـايا إعـادة             ـ         4
  من جهة ، فـإن لتـدخل         0التفــاوض بشأن الديون مدار حبث ونقاش     

ارسات موحدة ميكن أن    الصندوق مزايا ألن ذلك ميكن من إجياد إجراءات ومم        
  وميكن كذلك ربط تقدمي التمويـل اإلضـايف مـن    0تتبع يف مجيع احلاالت 

الصندوق بوجود اتفاقية حول إعادة هيكلة الدين، األمر الذي سيحفز الدائنني           
واملدينني للوصول إىل اتفاق معقول ، ويضمن أيضاً إجياد تكـافؤ يف حتمـل              

قحام الصندوق بطريق مباشـر يف        من جهة أخري هناك معارضة إل       0األعباء
  0املصادقة على تغيريات يف عقود الدين وحتديد شروط إعادة التفاوض بشأا

 
                                                           

 Joseph Stiglitz: Responding to Economic Crises:  Policy Alternatives for  أنظر             1
Equitable Recovery and Development Remarks at the north/south Institute Seminar)   

Ottawa Canada Sept 29)  1998                                                                                              
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هناك بعض التقدم خالل املناقشات الدائرة حول اهليكل املايل العاملي اجلديـد            
بشأن حتديد إطار لدور إعادة هيكلة الدين يف جمال إدارة األزمات ، يعطي الصـندوق            

ماً يف املصادقة على الشروط املسبقة اليت تربر استعمال هذه اآللية ، وكـذلك              دوراً مه 
 هناك اعتـراف اآلن     01يف جمال تقدمي املساعدة املالية للربامج املصحوبة بإعادة اهليكلة        

  ولكـن ال جيـب       0بأنه قد تكون هناك حاالت ال مفر فيها من إعادة هيكلة الدين           
 بعد أن تكون املشاورات مع الصندوق واملؤسسـات         اإلقبال على مثل هذه العملية إال     

الدولية قد أوضحت بأنه ال ميكن تفادي حدوث أزمة مالية حىت لو مت اختاذ إجراءات               
  يف مثل هذه احلاالت ، تعترب إعادة اهليكلة بديال للتمويل اإلضـايف              0تصحيحية قوية 

ص سيتحملون جزءاً   وكذلك إشارة مرغوبة إىل األسواق بأن املقرضني من القطاع اخلا         
  0من عبء حسم األزمات 

ويف الوقت الذي يبدو فيه أن إعادة اهليكلة تزيد من جمـال املرونـة يف إدارة                 
األزمات، فإن هناك نوعاً من القلق يف القطاع اخلاص بأا قد تستعمل كمربر للحـد               

 The Institute of Internationalمعهد التمويل الـدويل   (0من حجم التمويل الرمسي

Finance ( ا ثقـة   1995يرى أن جناح عملية املكسيك يف والسرعة اليت استعيدت 
القطاع اخلاص، يرجع إيل حد كبري إىل سخاء التمويل الرمسي يف تلك احلالـة علـى                
خالف قضية ديون أمريكا الالتينية يف الثمانينيات اليت أعقبتها فترة طويلة مـن عـدم               

  وجهة النظر هذه تعـين أن املبالغـة يف           0 رأس املال  التمكن من الرجوع إىل أسواق    
االعتماد على إعادة هيكلة الدين بسبب عدم االسـتعداد لتقدمي التمويـل ميكـن أن              

 0تؤدي إىل تأخري عودة االنتعاش االقتصادي
ولعل من املفيد اإلشارة إىل أنه قد تكون هناك حاجة ألن تكـون عمليـات                

  يف حالة    0قابية على أنواع أخرى من حركة رأس املال       إعادة اهليكلة مصحوبة بقيود ر    
عدم فرض مثل هذه القيود ميكن أن ينتج وضع مينع فيه الدائنون من إخراج أمـواهلم                
بينما يبقى فيه املقيمون واملستثمرون األجانب اآلخرون أحرارا يف إخراج أمواهلم مـن             

 يؤدي يف النهاية إىل زيادة      البالد عن طريق حساب رأس املال املفتوح ، األمر الذي قد          
  0حدة أزمة العملة وقد يزيد من عبء الدائنني اخلواص

                                                           
 0  تقرير اللجنة املختصة بدراسة األزمات املالية املتفرعة عن جلنة االثنني والعشرين 1

Report of the G 22 Working Group on Financial Crisis   
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ـ 5 لقد ذكر بعض نقاد الصندوق أنه أخطأ خطأً أساسـيا يف بدايـة حماوالتـه        
لعالج األزمة حينما حاول تطبيق سياسات اقتصادية يف شرق آسيا كانـت            

 ولكن من اخلطأ أيضا رسـم  0تمناسبة ألوضاع أمريكا الالتينية يف الثمانينيا     
سياسات ملواجهة حاالت ركود وكساد اقتصادي دون التفـات كـاف إىل            
 0اخلصائص والظروف اخلاصة اليت متيز اقتصادات متر مبرحلة احندار اقتصادي

الربامج املالية الكبرية اليت تعد ملواجهة األخطار اليت تنجم عن األزمات املالية            
  هدف الشرطية األساسي     0صة اليت جيب أن تراعيها شرطيتها     هلا ظروفها وطبيعتها اخلا   

يف هذه احلالة هو أن تعيد االستقرار وثقة السوق بأسرع ما ميكن وبـدون أن تضـر                 
  وكذلك، وبقدر اإلمكان، جيـب أن        0بالنمو االقتصادي يف البالد اليت تواجه األزمة      

 الكلي ، وأن ال تتسم      تركز شرطية الصندوق على السياسات االقتصادية على املستوى       
 أما اإلصالحات اهليكلية، فال تكون جزءا من الشـرطية إال  0باالتساع وعمق التدخل  

عندما تكون أساسية إلعادة بناء الثقة، وعندما يكون من املمكن تطبيقهـا وبصـورة              
  اإلصالحات اهليكلية األخـرى واملقبولة من طرف الـبالد          0فعالة يف األمد القصري   

 ا يف مرحلة ال حقه، وذلك بعد أن يكون قـد مت حتقيـق االسـتقرار                 ميكن القيام 
  0االقتصادي وأعيدت حركة النمو االقتصادي

من املهم أن نتذكر أنه ليس كل اإلصالحات اهليكلية طويلة األمـد ميكـن              
 كما أن   0اإلقبال عليها وميكن أن تؤدي إىل الفائدة املرجوة منها أثناء ظروف األزمات           

 وغالباً ما يتطلـب تكـريس االهتمـام         0زمات هو أمر يف غاية الصعوبة     مواجهة األ 
واالنتباه الكامل للمسئولني يف بالد األزمة ـ وهم عادة قلة ـ ونظرائهم يف املؤسسة   

  وحينما يكون الربنامج اإلصالحي مثقال بالشروط اهليكلية، ميكن أن يساهم            0الدولية
على املشاكل اآلتية امللحة واليت حتتـاج إىل        ذلك يف تشتيت االهتمام بدال من التركيز        

  وعند الوصول إىل احلد الذي يتم فيه الزج عن طريق جهات خارجيـة               0كل االنتباه 
بإصالحات هيكلية غري ضرورية يف الربنامج، فإن ذلك يؤثر سلبا على التأييد السياسي             

ملشـكلة اآلنيـة    احمللي للربنامج، مبا يف ذلك اإلجراءات اليت هي أساسـية ملواجهة ا          
 0القائمة
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الشك أنه من املفيد التفكري يف معايري لتحديد مـىت ميكـن تربيـر القيـام                 
 لعل أهـم معيـار هـو أن تكـون           01بإصالحات هيكلية وسـط ظروف األزمة    

اإلصالحات فعال مرغوبة ومقبولة من طرف بلد األزمة، وليسـت مفروضـة مـن             
  0ذ أمـد طويل على احلاجة للقيام ـا   ثانيا ـ  أن يكون هناك اتفاق من 0اخلارج

ثالثا ـ أن تكون هلا عالقة باملشـكلة القائمة، أو على األقل إدراك وتصور لوجـود   
 0هذه العالقة وأخرياً أن اإلصالح ليس له آثار انكماشية مباشرة يف األمد القصري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  J  Stiglitz "Responding to Economic Crisis: Policy Alternatives for Equitable Recovery 

and development”                                                                                                                                        
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  ـ دور الصندوق في منع حدوث األزمات5

 

ألزمات ـ حني حتدث ـ حبكمة وجناح واحلد من آثارهـا    الشك أن إدارة ا 
  ولكن ما هو أفضل من ذلـك         0الضارة مث حسمها يف النهاية هو أمر يف غاية األمهية         

  0وأقل تكلفة هو التوفيق يف اتباع سياسات تساعد على تفادي حدوث األزمات أصال            
حالياً أو ميكـن أن     وعليه فمن املفيـد إثارة السؤال عن الدور الذي يلعبه الصندوق           

 0يلعبه مستقبالً يف جمال منع حدوث األزمات
عملياً ال يستطيع الصندوق القيام بدور مهم يف هذا اال ، إال إذا كـان يف                 

إمكانه تشجيع البالد على اللجوء املبكر إليه طلباً للمشورة الفنية واملسـاعدة املاليـة             
 0ادي حدوثها مازالت قائمةقبل حدوث األزمة، أي حينما تكون إمكانية تف

يف الوقت احلاضر يتم تدخل الصندوق بعد وقوع األزمة حينما تتجه الـبالد              
  وفوق ذلك فإن أغلب البالد ال جتـد االقتـراض مـن              0إليه طلباً للمساعدة املالية   

  يف إمكان    0الصندوق أمراً جذاباً وال تقبل عليه إال عندما ال تكون هناك بدائل أخرى            
ـ   بالطبع ـ أن يقدم املشورة والرأي الفين للبالد أثناء املشاورات الدوريـة   الصندوق 

اليت جيريها معها ـ وهذا جزء من عمله على أية حال ـ ولكن هذه املشـورة غـري     
  الشروط امللزمة يتضمنها الربنامج الذي يتفق عليه مقابل تقدمي العون املـايل              0ملزمة

 إذاً النفوذ احلقيقي الذي ميكن أن       0 وقوع األزمة  والذي ال تتقدم البالد بطلبه إال بعد      
  ال   0ميارسـه الصندوق من خالل شـرطيته ال يتم يف غيبة التفاوض على برنـامج            

ميكن أن تساهم شرطية الصندوق يف تقليل احتمال نشوب أزمات يف املستقبل إال إذا              
 املشـاكل   أن تكون الربامج قد مت إعدادها بطريقة جيدة حلـل         :  توفر شـرطان مها  

  وكلما زادت نسبة الربامج الرديئة إما بسبب ضعف          0القائمة ، وأن يتم أيضاً تطبيقها     
حمتواها االقتصادي والفين ، أو ألا جتاهلت األوضاع والظروف السياسية واالجتماعية  
القائمة يف البلد املعين قلت فرص احتـمال اللجوء املبكـر إىل الصـندوق ـ قبـل    

  0ن طرف البالد اليت تعاين من مشـاكل يف موازين مـدفوعاا حدوث األزمة ـ م 
وبالطبع فإن تأجيل القيام باإلصالحات الضرورية واملطلوبة يف وقت مبكر ميكـن أن             

  0يعين زيادة احتمال حدوث األزمات يف املستقبل
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نوعية الشرطية وقوا عامل حموري يف حتديد مدي اإلقبـال علـى بـرامج               
د اليت متلك فرصة اللجوء إىل األســواق املاليـة واسـتعمال            الصنــدوق، والبال 

مواردها لن تلجأ إىل الصندوق، يف أغلب األحوال، إال إذا وجدت مـربراً مقبـوالً               
  وهذا يعين أن يكون عرض الصندوق مقبوال من نواحي حجـم اإلقـراض               0لذلك

 الصندوق ما   وتكلفته والشروط اليت تصاحبه،  وإال فسوف لن يكون هناك إقبال على           
 0دام بديل السوق متاحاً

االجتاهات األخرية هي حنو تشديد شرطية الصندوق وتوسيع جماهلـا ولـيس             
  هذه الظاهرة شديدة الوضوح، خاصة يف الربامج األخرية، وهنـاك زيـادة              0العكس

كبرية يف عدد املطلوب من اإلجراءات املسبقة ومعايري األداء وتوسع يف ااالت الـيت              
  Killic 1995) (Polak 1991(0 (0لها، يف السنني األخريةتشــم
كما أن كثرياً من نقّاد برامج الصندوق ـ خاصة يف آسيا ـ عربوا عن الرأي    

بأن كثرياً من الشروط هي يف احلقيقة ليست خلدمة مصاحل البالد املتلقية للقروض بقدر              
  إذ يظهر هلؤالء مثال أن      0ىما هي لتكريس املصاحل السياسية واالقتصادية للدول الكرب       

 وعـبء   0برامج الصندوق تعطي األولوية حلماية مصاحل البنوك واحلكومات األجنبية        
الربامج يقع أساساً على أكتاف القطاع املايل احمللي ويف النهاية على اجلمهور عموماً ـ  
 وذلك عن طريق التكلفة االجتماعية اليت تنتج عن تطبيق السياسات العامـة ، والـيت              
تتضمن يف العادة إنقاذ أغلب القطاع املايل إن مل يكن قطاع املؤسسات والشـركات              
عموماً ـ الذي يتحمل اجلانب األكرب من أعباء التصحيح واإلصالح، يف الوقت الذي  
يتم فيه الوفاء بااللتزامات حنو البنوك األجنبية، على الرغم من أن كال مـن البنـوك                

تحمل نفس الدرجة من املسؤولية يف اتباع سياسات ال تتسم          األجنبية واحمللية ميكن أن ت    
  وقد لوحظ أن كثرياً من البنوك قد خترج من األزمة أكثر قوة ، وأن                0بالرشد واحليطة 

كثرياً من املؤسسات املالية ستحقق عموالت مغرية عن طريق تسويق الدين الرمسـي ،              
طويلـة األجـل تضـمنها      حيث مت حتويل االقتراض اخلاص قصري األمد إىل سندات          

  0)كما سبق أن الحظنا يف حالـة كوريـا        (احلكومة يف ظل بعض برامج الصندوق،       
تبدو يف هذه احلاالت برامج الصندوق وكأا يف املكان األول إلنقاذ البنوك األجنبيـة              

 كما لوحظ مثال أن شـرطية الصـندوق         0أكثر من أن تكون إلنقاذ البالد املقترضة      



 43

ت وقوانني جديدة متكن من توسيع امللكية األجنبيـة لألصـول           اشتملت على تشريعا  
 0احمللية وتفتح أسواق االقتصادات املتضررة للبالد الكربى

كلما ازداد اإلحساس بأن الربامج ليست تعبرياً عن خيارات وطنية بقدر مـا              
هي تعبري عن رغبات خارجية تفرض وقت احلاجة ، قلت درجة احلمـاس لقبوهلـا               

  التطبيق سيصبح أكثـر      0بيقها وبالتايل ضعفت درجة احتمال جناحها     والتمسك بتط 
صعوبة بسبب اتساع جمال الشـرطية، ورغبة الـبالد يف عـدم التقيـد بـالربامج               

  0واالنصراف عنها ستزداد وذلك بسبب تصوراا للتكاليف اليت تفرضها الشـرطية          
ثري هذه الربامج ، ستقل ،      وكل هذا يعين أن درجة النجاح يف تطبيق الربامج وبالتايل تأ          

 هناك عدة دراسات تبني أن أغلـب        0وإىل حد كبري فإن هذا هو ما حيدث يف الواقع         
الربامج ال يتم تطبيقها بالكامل ، وأن هذا االجتاه قد اشــــتدت قوته يف السنني              

 Killick 1995(0انظر مثال (األخرية 
 حالة االضـطرار، وإذا     إذا كانت البالد ال تقبل على برامج الصندوق إال يف          

كانت أغلب الربامج ال يتم تطبيقها ، فإن ذلك يعين أن شرطية الصندوق لن تكـون                
  هناك حاجة إىل دراسة أعمق لألسباب وملسألة         0وسيلة فعالة لتفادي أزمات املستقبل    

الشرطية عموما ، إذا كانت هناك رغبة يف أن يلعب الصندوق دوراً أكثر فعالية خاصة               
 0 منع حدوث األزماتيف جمال
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  ـ حدود شرطية الصندوق6

 

من الواضح أن قضية شرطية الصندوق هي قضية أساسية حـني البحـث يف               
  لكـي يكـون      0حماولة زيادة فعالية دور الصندوق يف جمال منع األزمات وإدارـا          

الـبالد  للصندوق دور فعال يف جمال منع األزمات ال بد من إجياد وسائل فعالة إلقناع               
  وهذا يستدعي ـ كما أشرنا ـ فهما أعمـق    0باللجوء املبكر إليه قبل وقوع األزمة

  كما أن هناك حاجـة إىل حتليـل أعمـق            0لقضية الشرطية ودوافع اللجوء املتأخر    
  ال يكفي هنا     0لألسباب اليت جتعل بالداً تقبل برامج الصندوق مث ال تنجح يف تطبيقها           

  ولـن    0تكن متلك اإلرادة السياسية الكافية للقيام بـالتطبيق       جمرد الدفع بأن البالد مل      
يكون كافيا أيضاً الوقوف عند حمتوى الربنامج وشـرطيته دون نظـر إيل الظـروف               

  وهناك اهتمام متزايد يف البحوث اجلارية ـذا  0السائدة واليت تؤثر على مدى تطبيقه 
وكـذلك  ) Bird 1998-1999(اجلانب من االقتصاد السياسـي لإلصـالح انظـر   

)Rodrik 1996(0 
يف تصورنا أن االجتاهات السائدة اآلن ـ خاصة بني جمموعة الدول السبع ـ    

لتقوية شرطية الصندوق لن تكون عامالً مساعداً لزيادة فعالية دور الصندوق واحلد من             
الشرطية يعين زيـادة    " حتسني  "   هناك اعتقاد يف هذه الدوائر بأن         0أزمات املستقبل 

  0 الشـروط وقوا ، ويف تصورنـا أن العكـس قد يكـون هـو الصـحيح     عدد
فالتركيز على عدد حمدود من شروط األداء ، ومراعاة القبول احمللي للربامج يزيد مـن               
إمكانية الوصول إيل اتفاق عام،  ومن إمكانية التزام احلكومات بـربامج اإلصـالح،              

 0اويقلل من املعارضة السياسية احمللية لتطبيقه
  اليت يبدو لنا     0وفيما يلي إشارات إىل بعض القضايا العامة يف جمال الشرطية          

أا تشغل بال البالد النامية وأن طرحها والبحث فيها قد جيعل الشرطية أكثر قبـوالً               
 لقد كانت شرطية الصندوق دائما من القضـايا         0ودور الصندوق أكثر فعالية وتأثرياً    

  ويف السنني األخرية أصبحت هذه املسألة أكثر إثـارة           0اليت تثري النقاش واالختالف   
 :للقلق واالهتمام واجلدال لعدة أسباب منها
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 ـ  لقد اتسع جمال الشرطية تدرجيياً ليشمل ليس فحسب جمال اختصاص مؤسسات  1
دولية أخرى ـ على سبيل املثال اختصاصات بنوك التنمية ومؤسسة التجـارة   

ىل استراتيجيات،  ومؤسسات التنمية االقتصـادية  العاملية ـ ولكن امتد أيضاً إ 
  وهذه أمور بطبيعتها جيب أن تقررها سـلطات وطنيـة            0واالجتماعية احمللية 

 United Nations taskانظـر   ( 0شرعية على أساس وفاق اجتماعي عريض

Force 1999a  Rodrik 1996(0  
 موضـع نـزاع    ـ  شـرعية الشرطية ـ اليت ال تتعدى حدوداً معقولة ـ ليست   2

حينما تكون السياسات احمللية هي مصدر اخللل يف االقتصاد الكلي الـذي أدى             
إىل املصاعب املاليـة، وكذلك احلال حينما تكون أمـراً ضـرورياً لتفـادي             

  ولكن ليس من الواضح كيف ميكن        0املشاكل اليت تترتب على اخلطر املعنوي     
لية هـي مصـدر املصـاعب ،        قبول املبدأ وتطبيقه حينما تكون األزمات الدو      

 0وخاصة حني يتم ذلك عن طريق انتقال اآلثار والعدوى اخلارجية
 ـ  الحظ كثري من املراقبني ـ كما أسلفنا ـ أن بعض شروط برامج الصـندوق     3

 0فيها إفراط ومبالغة وأا قد تكون  أدت إىل نتائج عكسية
الدعم مقابـل   " أحيانا  وحىت لو قبلنا شرعية مبدأ الشرطية ، أو كما يشار إليه            

، فهناك أسباب تدعو إىل إعادة النظـر يف خصـائص املبـدأ             " القيام باإلصالحات   
  انتشـار اإلحساس بأن هناك مغاالة يف فرض الشروط ، والدفع ـا إىل               0وحدوده

أبعد مما هو ضروري لتمكني الصندوق من القيام بوظائفه بطريقة مالئمة ، ميكـن أن               
عية املبدأ نفسـه وعليه فيمكن القول بأن هناك حجة قوية للقـول            يؤثر سلباً على شر   

بأن إعادة الثقة يف مبدأ الشرطية تستدعي احلاجة إىل الوصول إىل اتفاق أوسع بشـأن               
 0حدود وكيفية استعماهلا
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 :بعض المبادئ العامة

ميكن اإلشـارة إىل بعض املبادئ العامة اليت ينبغي أن تكون موضع اهتمـام              
 : 01 النظر يف حدود الشرطيةأكرب حني

 ـ  جيب أال تتعدى شرطية الصندوق نطاق السياسات االقتصادية على املسـتوى   1
  جيب   0، واليت كانت هي جمال الشرطية يف املاضي       )املاكرو اقتصادية   ( الكلي  

أن تستعمل عندما يكون واضحا أن السياسات التوسعية للبلد العضـو هـي             
ي، وكذلك عندما حيتاج بلد مـا إىل اسـتعمال          مصدر عدم التوازن االقتصاد   

موارد الصندوق زيادة عن احلدود املسموح ا تلقائيـا يف التسـهيالت ذات             
 ميكن املطالبـة  0الشرطية املنخفضة ، وذلك يف حالة مواجهة صدمات خارجية  

بإصالح القواعد االحترازية والرقابية يف النظام املايل،  ولكن يف هذه احلالة هناك  
يدعو إىل الوصول إىل اتفاقيات موازية مع جهات االختصاص الدوليـة يف            ما  

 0)وهذه قضية حتتاج إىل حبث أكثر (0ااالت املختلفة
 ـ  ال جيب أن تشمل الشرطية القضايا املتعلقة باستراتيجيات ومؤسسات التنميـة   2

  فهذه قضايا ـ حبكم طبيعتها ـ جيـب أن يـتم     0االقتصادية واالجتماعية 
رارها من طرف السلطات الوطنية الشرعية وعلى أساس من التراضي والوفاق           إق

 0االجتماعي الواسع
 ـ  جيب أن تكون التسهيالت ذات الشرطية املنخفضة مفتوحة وبكميات مناسـبة   3

  جيـب أن     0وذلك حينما تكون الصدمات اخلارجية هي مصدر عدم التوازن        
طوارئ اجلديـد الـذي أنشـئ يف        يكون هذا املبدأ جزءاً مقبوال من تسهيل ال       

الصندوق واملخصص لالستعمال من طرف البالد اليت تتعرض النتقـال آثـار            
 0اهلزات االقتصادية اخلارجية

 ـ  عند توقيع اتفاق مع الصندوق جيب أن يكون هناك اتفاق على قواعـد آليـة    4
تقضي بتخفيف الربنامج التصحيحى إذا ما تبني بشكل واضح أن هناك مبالغـة         

                                                           
النامية،   للبالد  24 بعض املراقبني وبعض املؤسسات ـ خاصة يف أعقاب األزمة اآلسيوية ـ مثل جمموعة ال     1

 )  UN Task Force(انظر 0وكذلك بعض جلان األمم املتحدة أشارت إىل هذه املبادئ يف بياناا
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 شروط الربنامج وأن التأثري االنكماشي على األنشـطة االقتصادية هو أكرب           يف
  0مما كان متوقعاً يف إطار الربنامج املتفق عليه

 ـ  من املفيد أن توجه عناية أكرب إيل إجراء تقييم رمسي دوري لربامج الصندوق إما  5
ا من  وإم) كما هو معمول به يف البنك     (من طرف قسم مستقل داخل الصندوق       

  والنتائج األساسية هلذه التقييمات، واليت تعد        0طرف اختصاصيني من اخلارج   
مراجعتها من طرف جملس إدارة الصندوق، ميكن أن تصبح وبصورة واضـحة            

 0جزءاً من املمارسات العادية للصندوق
 ـ  ليس هناك صالحية ـ حلد اآلن ـ للصندوق بالنسبة حلسـاب رأس املـال ،      6

أن يصبح حترير هذا احلساب شرطاً من شـروط اسـتعمال           ومن مث فال جيب     
  وكذلك ال جيب أن تستعمل الشرطية لفرض نظام معني           0تسهيالت الصندوق 

  وسنتعرض هلذين القضـيتني بتفصـيل أكثـر          0ألسعار الصرف على أية بلد    
ألمهيتهما وألما مدار نقاش اآلن ضمن إطار البحث يف نظام مـايل عـاملي              

لك البد من اإلشارة إىل أمهية استقالل البالد يف حتديـد            ولكن قبل ذ   0جديد
 0توجهاا االقتصادية العامة

 

 إستراتيجيات التنمية االقتصادية واالجتماعية

أن تتمكن املؤسسات الدولية ، وباألخص الصندوق، من أن تفرض شـروطاً             
ـ               ذه كاليت فرضت على بالد األزمة ، وأن جتد هذه البالد نفسها مضطرة لقبول ه

   0 هو أمر له داللته وينبئ عن تطورات مهمة يف االقتصاد الدويل-الشروط 
  وباألخص التغري املفاجئ يف التوقعات ، قـد          0التطورات يف األسواق املالية   :   أوال    

تعصف باألوضاع حىت يف أكثر البالد جناحا وتضطرها لقبول ما قد ال يقبـل              
 0ت يف الظروف العادية من الشروط والتغيريا

وبالطبع من  (عندما تسوء أوضاع االقتصاد الدويل ، جتد مؤسسة كالصندوق          :   ثانيا  
نفسها يف مركـز قـوي      ) ورائها أعضاؤها الكبار وخاصة الواليات املتحدة     
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ميكنها من فرض السياسات اليت تريدها على البالد الصغرية ، بغض النظر عما             
 0ايناسب ظروف هذه البالد واخليارات اليت تفضله

هلا رأي وتفضيل بشأن    ) ومنها الصندوق (من الواضح أن املؤسسات الدولية       :ثالثا 
السياسات االقتصادية والنموذج االقتصادي الذي جيب أن يتم تبنيه يف هـذه            

  ومن الواضح أيضاً أن تفضيلها يتجه إىل ما يطلق عليـه النمـوذج               0البالد  
كز على حرية األسواق وحريـة        هذا النموذج يرت    0اللربايل اجلديد لالقتصاد    

التجارة مع حتديد دور احلكومة يف نطاق تطبيق ورعاية القـانون، وقـوانني             
 0الرقابة واحليطة املالية ، واحلد األدىن من شبكات احلماية االجتماعية

ما هو املـدى املقبـول      000ولكن هناك أسـئلة مهمـة من املفيد أن تثار       
الصـندوق قضـايا ومؤسسـات التنميـة        للتدخل ؟ وهل يصح أن تتضمن شرطية        

االقتصادية واالجتماعية؟ وهل من احلكمة فرض منوذج اقتصادي بعينه على كل البالد            
 وهل هناك أدلة كافية على أن هذه السياسـات املفضـلة وهـذا              00وبدون متييز ؟    

النموذج املختار هي أفضل من غريها، ويف مجيع احلاالت ، وبغض النظر عن اختالف              
احلكمة السـائدة  "  واختالف الظروف ـ خاصة وحنن نعرف من التجربة أن  البالد

يف هذه ااالت قد تتغري وهي ال ترقى إيل مرتبة القوانني الثابتة اليت ال شك               " واملقبولة  
 0فيها وال جدال حول صالحيتها

إن كثرياً من املراقبني واالقتصاديني يثريون كثرياً من الشك حـول سـالمة              
ري من أنواع التدخل اليت أصبح ميارسها الصـندوق خاصـة يف السـنني              وجدوى كث 

 0  ويرون أن يكون ذلك أقل بكثري مما هـو عليـه يف الوقـت احلاضـر                 0األخرية
)Feldslein 1998 pp 28  29 ( يالحظ اآليت ،)يقول: ( 

 إن فرض عالجات اقتصادية مفصلة على حكومات شرعية سـيظل عرضـة             [
 كان هناك إمجاع بني االقتصاديني حول أحسـن طريقـة           للتساؤل والشك ،حىت لو   

  ولكن ، من ناحية عملية هنـاك اختالفـات           0إلصالح السياسات االقتصادية للبالد   
  وحىت حينما كان هناك ما يقرب من اإلمجاع بشأن    0مهمة حول ما الذي جيب عمله     

 أنشئ الصندوق     لقد  0السياسات االقتصادية املناسبة، فقد تغري االتفاق بصورة أساسية       
للدفاع عن إدارة ونظام ألسعار الصرف الثابتة، وهذا يعترب اآلن غري مالئم اقتصـادياً              
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  وبصورة مشاة وملدة طويلة فإن املشورة اليت قدمت إىل البالد            0وغري عملي واقعياً    
الناميـة من البنك الدويل ومن الصندوق ومن اختصاصيني أكادمييني كبـار كانـت             

  اللجنة االقتصادية ألمريكا    0ط وطنية لتنمية صناعية تديرها احلكومات     تؤكد على خط  
الالتينية التابعة لألمم املتحدة وهي منظمة رمسية وذات نفوذ واسـع كانـت تبشـر               
بسياسـات احلماية إلبعاد الواردات الصناعية وقفل األبواب أمامها حىت تشجع البالد           

 السائد اآلن بـني االقتصـاديني احملتـرفني         االتفاق00تنمية وتطوير صناعاا احمللية     
 :واملؤسسات الدولية يدعو إىل عكس هذه السياسات

أسعار صرف مرنة ، تنمية اقتصادية تقام على أساس آليات السوق ـ وجتارة  
حرة ـ حىت لو كان من املرغوب فيه بالنسبة لبلد مثل كوريا ألن تتحـول أسـواق    

ها إيل وضع شبيه بأسواق الواليات املتحـدة ،         العمل أو أسواق السلع ورأس املال في      
فقد يكون من األفضل السري يف هذا االجتاه بطريقة أكثر تـدرجاً وبصـدمات أقـل                

 ]00للمؤسسات القائمة فيها حاليا
حماولة فرض سياسات اقتصادية أو منوذج بعينه بدون اهتمام واضح بـالقبول            

، أمر تزداد خطورته حني يكـون       احمللي وبدون مراعاة الظروف اخلاصة يف كل حالة         
هناك احتمال بأن يثري ذلك ردود فعل مضادة من جمموعات اجتماعية خمتلفة ، حـىت               
ولو كان هناك أسـاس معقول للقبول بأن السياسـات املقترحة سـتكون مفيـدة             

  األمر يزداد سوءاً ـ بالطبع ـ حني يكون هناك شك بأن السياسـات    0اقتصاديا 
 0جدوى وفعالية من غريها من السياساتاملقترحة هي أكثر 

إذا كانت اجتاهات السياسات االقتصادية وحمتواها هي أمور ليسـت ثابتـة            
ولكنها قابلة للتغيري ، فإن هذا جيب أن يدعو إىل احليطة والتأين حني اإلقـدام علـى                 
اقتراح أو املطالبة بتنفيذ برامج إصالح هيكلي مفصلة ، خاصة بالنسبة للـبالد الـيت               

ققت جناحها عن طريق تبين سياسات متنوعة وبدون االلتـزام الكامـل باحلكمـة              ح
 0االقتصادية السائدة وما هو مقبول ومتعارف عليه من السياسات

Dani Rodrik 1999 a p 146  47 0  يف كتابه اجلديد واملهم ، يذكرنا بفضـيلة  
 :التواضع يف هذا اال
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 كثرياً ما تذهب إىل أبعد مما ميكن دعمـه          يف احلقيقة إن العالجات اليت نقترحها     (
  إننا نعرف أقل بكثري مما يبدو لنا ـ عمـا   0بالتحليل النظري السليم واألدلة الواقعية

  االقتصادات اليت متيزت باألداء اجليـد يف         0ميكن أن يشكل سياسة اقتصادية ناجحة     
اص ـا مـن     كلها حققت جناحها عن طريق تبين النموذج اخل       "  فترة ما بعد احلرب     
  حتقيق االستقرار االقتصادي الكلـي ومعـدالت االســتثمار           0السياسات املتنوعة 

املرتفعة كانت هي القضايا املشتركة بينها مجيعاً ، فيما عدا ذلك ، حدث اخـتالف               
  هذا جيب أن يكون حتذيراً ثانياً لنا لتجنب حماولة فرض جمموعـة              0كثري يف التفاصيل  

" حكمة مقبولـة    "د النامية ، تلك السياسـات اليت مل تصبح         من السياسات على البال   
 )00إال منذ فترة وجيزة

اقتناع السلطات الوطنية بالسياسات االقتصادية وااللتزام بتطبيقها هـو أمـر           
  ولقد أسلفنا بأن هناك ما يدعو إىل أن الترتيبات الدولية جيـب أن               0أساسي لنجاحها 

  0جيات الوطنية للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة     تسمح بالتنوع والتعدد يف االستراتي    
بعـدا آخـر يتعلـق بالسياسـات     ) Dani Rodrik 1999(باإلضافة إىل هذا يضيف 

  الدراسة تقدم حججا قويـة علـى أن وجـود            0االقتصادية الكلية القصرية األمد     
مؤسسات قوية إلدارة الرتاعات واالختالفات االجتماعية هو أمر أساسـي لضـمان            

يق االستقرار االقتصادي الكلي ، والذي هو بدوره أمر حيوي بالنسبة لتحقيق النمو حتق
  هذه املؤسسات املهمة يصعب ضمان وجودها وفعاليتها يف غيبة جتربـة             0االقتصادي
 0دميقراطية

 أن تبني أن القدرة على احملافظة علـى االسـتقرار           Rodrikلقد حاولت دراسة    
ت االقتصادية اخلارجية كانت أهم عامل يفسر اختالف       االقتصادي الكلي يف وجه اهلزا    

  البالد اليت مل تتمكن مـن        0 1975األداء االقتصادي للبالد النامية يف الفترة ما بعد         
تعديل سياساا االقتصادية على املستوى الكلـي ملواجهـة صـدمات السـبعينيات             

فاضاً كـبرياً يف منـو      واجهت اخن ) كارتفاع أسعار النفط وأزمة الديون    ( والثمانينيات  
  هذا الفشل يرجع إىل أن مؤسساا السياسية واالجتماعيـة مل تفلـح يف               0إنتاجيتها

حتقيق الوفاق املطلوب بني الفئات االجتماعيـة املختلفة حىت تتمكن البالد من القيام            
يف غيبة مؤسسات تقـوم     . بعمليات التصحيح والتعديل االقتصادي الكلي الضروري     
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ة حلسم الرتاعات واختالف املصاحل بني الفئات االجتماعية ، يتم تـأخري            بدور الوساط 
تنفيذ التغيريات املطلوبة إلعادة التوازن االقتصادي الكلي حيث تتمكن فئات العمـال            
وقطاع األعمال وبعض الفئات االجتماعية األخرى من منع تطبيق السياسـة املاليـة             

  ونتيجة لتـأخري اإلصـالحات       0حلهاوسياسة سعر الصرف اليت ترى أا تضر مبصا       
يواجه االقتصاد معدالت مرتفعة من التضخم وندرة يف العمـالت األجنبيـة وعـدة              

املؤسسات الدميقراطية ، القضاء املستقل ، :   من أهم هذه املؤسسات  0مشاكل أخرى 
  ويـزداد دور هـذه       0اإلدارة العامة الكفؤة والرتيهة ومؤسسات الضمان االجتماعي      

ت أمهية يف اتمعات اليت تشتد فيها االنقسامات ألسباب  عرقية  أو إقليميـة             املؤسسا
 أن املؤسسـات الدميقراطيـة      Rodrik  يف نظـر      0أو بسبب قضايا الدخول والتوزيع    

اجلديدة وآلياا املختلفة للتعبري واملعارضة يف كل من كوريا وتايالند كانت يف وضـع        
لفردي الذي كان سائدا فيها ـ لتمكني النظـام   أفضل ـ مقارنة بإندونيسيا واحلكم ا 

السياسي من القيام باإلجراءات التصحيحية املطلوبة ملواجهة األزمة املاليـة األخـرية            
 0بسرعة وكفاءة أكرب

قبول برامج التصحيح وتبنيها ـ أو ملكيتها ـ وهو التعبري الذي أصبح شائع   
  نظريـا  0ار سياسياً وجناحهااالستعمال ـ هو أمر أساسي لضمان قابليتها لالستمر 

املؤسسات الدولية ـ مبا فيها الصندوق ـ تدعم قضية الدميقراطية ، ولكن حني تتقدم   
  كما أا عادة ال يتـوفر هلـا          0البالد طلباً للعون ليس هلا يف احلقيقة خيارات كثرية          

 0الوقت الكايف إلجراء التشاور الالزم مع الربملان ومع مؤسسات اتمع املدين
 هي مسألة أساسية بالنسـبة      " ملكية الربامج    "مسألة العالقة بني الشرطية و      

لألهداف العامة لقضية الدميقراطية على مستوى العامل ولن يكون هناك معىن لتشجيع            
الدميقراطية ، إذا كانت اجلهات املنتخبة والشرعية يف البالد مل يعط هلا دور يف اختيار               

ية االقتصادية واالجتماعية وكذلك يف حتديد نوعية وتركيب        وحتديد استراتيجيات التنم  
السياسات اليت تتبع لتحقيق االستقرار االقتصادي الكلي ، إذا مت إسناد هذا الـدور يف               
هذين االني املهمني إىل املؤسسات الدولية ووكاالت املساعدات األجنبية ،بدال مـن            

 الربامج االقتصادية سـتكون حمـدودة،       اجلهات الوطنية ، فأغلب الظن أن فعالية تأثري       
 0والقابلية على االستمرار سياسيا ناقصة
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 اختيار نظام سعر الصرف

 -اجلدل حول نظام سعر الصرف املناسب ليس جدالً جديداً، وقد كانـت              
  ولقد تركز النقاش حول سياسـات        0 هناك آراء خمتلفة حول هذا املوضوع      -دائما  

مؤخراً حول موضوع العالقة بني أنظمة سعر الصـرف         سعر الصرف يف البالد النامية      
  لقد أشري إىل أن أغلب األزمات املالية األخرية يف بالد األسـواق              0واألزمات املالية 

 ومن مث فإن الـبالد الناميـة        0الناشئة حدثت يف بالد تتبىن أنظمة أسعار صرف ثابتة        
للعملة أو ربط أسعار الصرف     تنصح حالياً لتختار بني حدين متطرفني، إما التعومي احلر          

بالكامل بإحدى العمالت الرئيسية،غالبا الدوالر األمريكي، عن طريق آليـات مثـل            
 .جمالس النقد، أو جمرد تبين الدوالر كعملية وطنية

ولكن هناك شكوك قوية عما إذا كان أي من هذين االختيارين، ويف ظـل               
ضد تقلبات العملة واألزمات املاليـة  االنتقال احلر لرأس املال، سوف يقدم محاية أكثر       

  كما أن هناك خطراً من أن أيـاً مـن   Nominal Pegs(0(من أنظمة الرابطة االمسية 
االختيارين املتطرفني ســوف ال يسمح بتصميم وتوجيه سـعر الصـرف وفقـا             

  وهناك أيضاً شكوك حول ما إذا كانت البالد اليت تتبع            0ملقتضيات التجارة واملنافسة  
سعر صرف مرن هي أقل عرضة لألزمات املالية من تلك اليت تتبع أنظمة أسـعار      نظام  

 0الصرف الثابتة أو املربوطة
لقد دلت جتربة السنني األخرية للبالد املختلفة،الصناعية ، وكـذلك الـبالد             

النامية واليت متر مبرحلة انتقال، أن هناك أنظمة خمتلفة لسعر الصرف ميكـن أن تـدار                
  تتراوح هذه من نظام جملس النقد إىل نظام سعر           0النظام العاملي السائد  بنجاح يف ظل    

الصرف كامل املرونة، كما تتضمن أنظمة يف الوسط كنظام سعر الصرف املتحـرك،             
 ومن ناحية عملية فإن البالد ختتار عادة أنظمة وسطية، وهـذه            00اخل0والتعومي القذر 

ية فحسب،ولكن أيضاً إىل املطالـب      حقيقة ميكن إرجاعها ليس إىل عيوب النظم احلد       
  ويبدو اآلن أن هناك اتفاقاً يتزايد قبوله إىل أن إدارة            0اإلضافية اليت تواجهها السلطات   

أحسن ألسعار الصرف يف البالد النامية تتطلب حتديد أسعار الصرف احلقيقيـة مـع              
هذا بديالً أكثـر      يبدو    0حماولة التنظيم والرقابة على التدفقات الرأمسالية غري املستقرة       

التعـومي احلـر أو     :  قابلية لالسـتمرار بالنسبة للبالد النامية من االختيارين اآلخرين       
 0التنازل الكامل عن السلطة النقدية لبنك مركزي أجنيب
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ليس هناك مربرات واضحة تدعو إىل تقييد حرية البـالد النامية يف اختيـار              
 تسـتعمل شرطية الصندوق لفـرض      نظام سعر الصرف الذي يناسبها، وال جيب أن       

نظام سعر صرف بعينه على أي من البالد كأحد الشروط للحصول علـى السـيولة               
 :  ولكن يتعني أيضاً مالحظة ما يلي0الدولية

 ـ  جيب أن يكون واضحاً للبلد املعين، أن هناك ضرورة لوجود توافق وانسجام بني  1
ات النقدية واملالية اليت تتبـع،      نظام سعر الصرف الذي يتم اختياره وبني السياس       

  0واليت تتغري طبقاً للنظام الذي خيتار، وقد تتطلب إجراءات تكميليـة أخـرى            
وعليه فاستمرارية أنظمة أسعار الصرف الثابتة تتطلب وجود كميات أكرب مـن            
االحتياطيات النقدية الدولية، كما أن األنظمة الوسـيطة تسـتدعي تـدخالً          

 0حساب رأس املالأكرب يف جمال إدارة 
 ـ  جيب أن تأخذ القواعد االحترازية احمللية يف االعتبار املخاطر االقتصادية الكليـة   2

احملددة واليت تواجهها مؤسسات الوساطة املالية، يف ظل أنظمة أسعار الصـرف            
 0املختلفة

 ـ  سيبقى هناك شك يف إمكان أن حتقق بالد األسواق الناشئة اسـتقراراً لسـعر     3
 مبجرد تبين السياسات االقتصادية الكلية املناسبة وكذلك أنظمة أسعار          الصرف

الوقت الذي تظل فيه عمالت البالد الصـناعية الرئيسـية   الصرف   املالئمة يف   
 بأنـه لـن يكـون يف      1وقد الحظ كثري من املراقبني    .  عرضة للتقلبات الكبرية  

 بدون القيام بنوع مـن      اإلمكان حتقيق استقرار نظامي أكرب يف االقتصاد العاملي       
اإلصالح لنظام سعر الصرف اخلاص بالبالد الصناعية الـثالث الكـربى ، وأن             
األسواق الناشئة ستظل عرضة ألزمات العمالت، ما استمرت العمالت الرئيسية          

ولكن املقترحات املختلفة اخلاصة بالتنسيق بني أسعار       .  عرضة للتقلبات الشديدة  
وجـدت حـىت اآلن   ) العمالت الرئيسية الـثالث مبا يف ذلك ما بني   (الصرف  

 .معارضة من جانب الواليات املتحدة
  

                                                           
املضـارب  ) George Soros(رئيس البنك املركـزي األمريكـي سـابقاً و    ) Paul Volcher(من هؤالء      1

 0املعروف
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 قضايا حساب رأس المال
لقد أدت األزمة اآلسـيوية إىل تغري واضح يف النظرة إىل الضوابط والقيـود              

قبل األزمة،  .  علي حركة رؤوس األموال كوسائل ملنع حدوث األزمات املالية وإدارا         
كان حترير هذه احلركة من ضمن األولويات على قائمة اإلصالحات اليت كـثرياً مـا               

على اعتبار أن ذلك يزيد من إمكانية النفاذ إىل         .  دوق إىل البالد النامية   يتقدم ا الصن  
أسـواق رأس املال وحيسن من كفاءة ختصيص املوارد، وبالتايل يـنعش االسـتثمار             

بعد األزمة، هناك اعتراف بأن حترير حركـات رؤوس األمـوال           .  والنمو االقتصادي 
خاطر، خاصة حني يكون القطاع املـايل       ميكن أن يعرض البالد النامية إىل كثري من امل        

الرأي السائد ـ  : ولكن مازالت هناك اختالفات قوية حول هذه القضية.  فيها ضعيفاً
خاصة يف املؤسسات الدولية ـ يذهب إيل أن حترير حسـاب رأس املال جيـب أن   
يظل هو هدف السياسة، ملا يتضمنه ذلك من مزايا الكفاءة، مع القبول بـأن التنفيـذ                

ولكن .   أن يلتزم باحليطة واحلذر، وأال يتم قبل تقوية وتعزيز النظام املصريف احمللي            جيب
هذه النظرة الـيت    .  1هناك نظرة أخرى ال جتد حججا قوية لتأييد السري يف هذا االجتاه           

تسود قطاعاً مهما من األوساط األكادميية، ترى أن املزاياً اليت ميكن أن تنـتج عـن                 
ة رؤوس األموال هامشية وحمدودة إذا ما قورنت باملخاطر الـيت           التحرير الكامل حلرك  

ينطوي عليها ذلك، ومن مث فإن من مصلحة البالد النامية أن تلـزم جانـب احليطـة                 
 . واحلذر يف هذا اال

 

 أين األدلة ؟
لقد أبدى وجهة النظر األخرية هذه كثري من االقتصاديني املعروفني، خاصـة             

) Dani Rodrik 1998(و ) Jagdish Bhagwati 98(من هـؤالء    و.يف الفترة األخرية
األساس النظري لتحرير حركة رأس املال، هـو        : وقد أثريت نقطتان مهمتان أوالمها    

األدلــة  : أضعف بكثري من احلجج النظرية اليت تدعم قضية حرية التجارة، وثانيتهما          
                                                           

 :لالطالع على تحليل أعمق لهذا الموضوع راجع            1
nited Nations Task Force (1999a) UNCTAD (1998), Part one, Eichengreen (1999), 

 (Griffith)  Jones (1998), Krugman (1998a 1998b) Ocumpo (1999a) and Rodrik 
(1998)                                                                     
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ال حمدودة وقليلة، ولكـن     العملية على الفوائد اليت تنتج عن حرية انتقال رؤوس األمو         
 .األدلة على تكاليفها واضحة وقوية

 D. Rodrik   ـ يشري إىل أن طبيعة األسواق املالية ختتلف عن أسواق السـلع
واخلدمات؛ فإذا كان ما جيري يف الثانية ميكن ـ وإىل حد معقول ـ التنبؤ به ، فليس   

دم االسـتقرار ظاهرتـان     حيث إن التغيري وع   .  األمر كذلك بالنسبة لألسواق املالية    
منها أن املعلومات قد ال تتوفر لألسواق، والبنـوك         : ولذلك عدة أسباب  .  واضحتان

كمـا أن   .  عرضة لعدم حتقيق التوازن والتقابل املطلـوب بني أصـوهلا والتزاماـا          
تصرفات املستثمرين قد يطغى عليها التقليد وما يشبه سـلوك القطيـع، ممـا يزيـد               

ويف بعض األحيان، قد تتوقف أسعار األصول على        .  سواق حدة وشدة  التقلبات يف األ  
توقعات املستثمرين حول سـلوك بقية املستثمرين وكيف سيكون تصرفهم يف وضع           

هذه املشاكل جمتمعة تشـري     .  معني، أكثر من أن تتحدد على أسس اقتصادية واضحة        
ن تلك اليت تدعم حريـة      إىل أن احلجة النظرية حلرية تدفقات رأس املال هي أقل قوة م           

 . التجارة، والفجوة بني الفروض النظرية والواقع أوسع
السؤال الثاين هو عن مدى توفر األدلة على الفوائد اليت ميكن أن تنتج عـن                

يرى أن مؤيدي هذه احلرية قد فشلوا يف ) Bhogwati 1998.  (حترير حركة رأس املال
ويشـري إىل أن    .   تكون مهمة على أية حـال      تقدير حجم املنافع واملزايا، واليت قد ال      

الصني واليابان قد حققتا معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي بدون السماح حبريـة             
 . التدفقات الرأمسالية، وكذلك فعل غرب أوربا بعد احلرب العاملية الثانية

تأييد حرية التجارة يعتمد يف نظر مثل هؤالء االقتصاديني ـ على قوة املنطق  
قتصادي، وجيد دليالً يف النجاح الذي حتقق بعد احلرب العاملية الثانية يف ظل حريـة               اال

 . األمر ليس ذا الوضوح بالنسبة لقضية حرية حركة رؤوس األموال.  التجارة
  100دراسة على عينة تتكون من حوايل ) Dani Rodrik 1998(لقد أجرى 

ير تأثري قدر أكرب من حريـة  ، وذلك دف تقد)1989 ـ  1975(بلد يف الفترة 
تنقل رأس املال على النمو واالستثمار والتضخم، مع األخذ يف االعتبار لعوامل أخرى             

لقد توصل إىل أن حريـة انتقـال        .  مثل متوسط الدخل الفردي، ومستويات التعليم     
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رؤوس األموال ـ مع أخذ كل العوامل يف االعتبار ـ ليس هلا تـأثري يـذكر علـى      
 .تصادية للبالداحلظوظ االق

مبدئيا هناك عدة فوائد تذكر وميكن أن حتققها البالد النامية القـادرة علـى              
من هذه إنعاش االستثمار والنمو، وإمكانيـة       .  االقتراض من أسواق رأس املال الدولية     

.  احملافظة على مستوى معني من االستهالك يف حالة التعـرض للـهزات االقتصـادية             
لكن .  اخل..ن من تنويع حمافظهم االستثمارية وتوزيع خماطرهم      وكذلك متكني املستثمري  

من ناحية عملية ليس هناك أدلة قوية على تواجد كل الفوائـد الـيت يشـار إليهـا،             
ليس هناك أدلة علـى وجـود       .  واالقتراض األجنيب ليس خريا صافياً يف كل األحوال       

ولكن هنـاك بعـض     ارتباط واضح بني حترير حساب رأس املال والنمو االقتصادي          
ولـيس  ) 1996 (Eatwell (and Rodik ) 1998(انظر (اإلشارات يف االجتاه املعاكس 

هناك أدلة كافية على أن التدفقات الرأمسالية الوافدة تساعد على جذب اسـتثمارات             
حملية إضافية، بل إن هناك أدلة على أن جزءاً كبرياً من التدفقات الوافدة، حتل كبـديل   

 Bosworth and Collins:انظـر (ن من املمكن أن يتم متويلها حمليـاً  الستثمارات كا

وباإلضافة إىل ذلك، ونتيجة لسوء إدارة احلكومات الغارقة يف الـديون مـن             ) 1998
ناحية، ونتيجة الجتاهات سلوك القطيع اليت قد يمن على تصرفات املقرضـني مـن              

لبا ما تكون ايتـها مرتبطـة       ناحية أخرى، فإن فترات االقتراض األجنيب املتواصل غا       
، وأزمة املكسـيك يف     1982وميكن القول بأن أزمة الديون يف       . بانفجار أزمة مالية  

 . هي أحدث أمثلة هذه الظاهرة 1997، واألزمة اآلسيوية يف 1994
 

 :   التجربة اآلسيوية

لقد حققت بالد شرق آسيا معدالت مرتفعة جداً من النمو االقتصادي على            
حقبات، وبعضها يف احلقيقة، مل تواجه سنة واحدة من الركود االقتصادي           مدي ثالث   

ولكن يبدو أيضاً أن بعض عوامل اخللل والضعف قد بـدأت           . على مدى ثالثني سنة   
 . تأخذ طريقها إىل الظهور
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يف أوائل التسعينيات حررت هذه البالد أسواقها املالية وأسـواق رأس املـال             
معدالت االدخار كانـت قـد      (الجتذاب موارد إضافية    ليس ألن هناك حاجة     .  فيها

مبا يف ذلك جانب    .  ولكن بسبب الضغوط الدولية   )  وأكثر من ذلك   30وصلت إىل   
هذه التغيريات السريعة يف األنظمة أدت ).  J . Stiglitz 2000(وزارة اخلزانة األمريكية 

 يبحث عن أعلـى  إىل سيل من التدفقات الرأمسالية قصرية األجل ـ ذلك النوع الذي 
لقد ساعدت هذه التدفقات يف تايالند على متويـل         .  عائد يف أقصر فترة زمنية ممكنة     

فورة غري قابلة لالستمرار يف قطاع العقارات وكما هو معروف تارخيياً فإن مثل هـذه              
.  الفقاعات يف قطاع العقارات تنتهي عادة باالنفجار، وهذا هو ما حدث يف تايالنـد             

و الفجائية اليت دخلت ا التدفقات الرأمسالية القصرية األجل، عكست          وبنفس السرعة   
االجتاه إىل اخلارج يف حالة من الذعر تاركة وراءها آثاراً اقتصادية واجتماعيـة بالغـة               

 .السوء، مبا يف ذلك انتشار عدوى األزمة إىل بالد أخرى
 مـن    كان جمموع ما وصل من تدفقات رأس املال اخلاص إىل مخس           1996يف  

يبلـغ  )  جنوب كوريا، إندونيسيا، ماليزيا ، تايالند  والفليبني       (االقتصادات اآلسيوية   
 بليـون   12.1 وصل جمموع التدفقات إيل اخلارج       1997يف  .   بليون دوالر  93.0

 بليون دوالر يف ظرف سـنة       105دوالر، لقد بلغ التغري يف االجتاه العكسي ما قيمته          
 1998يف  .  ايل الناتج احمللي هلذه االقتصـادات     من إمج % 10واحدة، أو ما يعادل     

غارقة يف أزمـة اقتصـادية      ) إندونيسيا، تايالند وكوريا  (كانت ثالث من هذه البالد      
لقد كان تراكم االلتزامات املاليـة قصـرية        .  خانقة مل يتوقع أحد حجمها أو أبعادها      

أكثـر مـن    ) صادراتنسبة إىل االحتياطي النقدي أو ال     (األجل يف هذه البالد الثالث      
 . غريها بكثري

لقد أدت هذه التطورات إيل ظهور اتفاق واسع على أن تراكم االلتزامـات              
قصرية األجل على البنوك واملؤسسات يف شرق آسيا، وكذلك ضعف املقدرة علـى             

.    كانت سـبباً رئيسياً وراء تعرض هذه الـبالد لألزمـة األخـرية             -تقييم املخاطر 
 نتصور أن نظاماً متوازناً للرقابة على حركة رؤوس األمـوال           وأضحى من املمكن أن   

كان من املمكن أن يكون قد سـاهم يف منع األزمة، أو على األقل، يف احلـد مـن                  
ميكن أن تكون تايالند وإندونيسيا يف وضع أحسن لو أـا قيـدت             .  فداحة آثارها 
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ن تكون كوريا قـد     ورمبا كان من املمكن أ    .  االقتراض من اخلارج بدال من تشجيعه     
جنحت يف تفادي االنقضاض على احتياطيها، لو أن القيود على االقتراض قصري األجل             
جنحت يف احلد من التزاماا للبنوك األجنبية عند مستوى أقل من املستوى املرتفع الذي              

 .من االلتزامات% 70وصله، وهو 
اجتاهها، قـد   بات واضحاً أن التدفقات قصرية األجل، واليت ميكن أن تعكس           

تكون هلا آثارها السلبية الشديدة على االقتصاد، خاصة يف فترات عـدم االسـتقرار              
ويف الوقت الذي تسبب فيه التدفقات الكبرية الوافدة مشاكل         . السياسي واالقتصادي 

إلدارة سياسـات االقتصاد الكلي، فإن التدفقات اليت تتجه إىل اخلارج فجأة، وعلـى             
 تسبب ضرراً كبرياً للقطاع املايل وأن تؤدي إىل خسائر فادحة             ميكن أن   -نطاق واسع 
 .يف اإلنتاج

 

 :النقاش الدائر

لقد أدت األزمة اآلسيوية إىل جدل واسع حول قضايا حترير حسـاب رأس             
وتشمل القضايا اليت هـي     .  املال والضوابط والقيود اليت ميكن أن تفرض على حركته        

ابط، واستراتيجيات احلد من املخاطر يف جمال       مدار النقاش جدوى ونوع وحمتوى الضو     
إدارة الدين اخلارجي، وضرورة ونوع اإلجراءات اليت جيب أن تسبق حترير حسـاب             

وعموماً يبدو أن هناك قبوالً اآلن ألن حتتفظ البالد النامية بضوابط وقيـود             . رأس املال 
الً حـول نـوع     ولكن هناك جد  .  على التدفقات الرأمسالية الوافدة والقصرية األجل     

:  ومن ضمن االقتراحات الـيت تنـاقش      .  الضوابط وأيها أكثر فعالية لتحقيق الغرض     
زيادة فعالية الرقابة واملتابعة، وفرض الضرائب، وكذلك اسـتعماالت االحتياطيـات           
اإللزامية كما يف تشيلي وكولومبيا، حيث يطلب االحتفاظ بنسبة معينة مـن املبـالغ              

).  عادة سنة (دون فائدة لدى البنك املركزي ملدة زمنية معينة         الوافدة يف شكل وديعة ب    
 .وقد القت هذه اآللية األخرية كثرياً من االهتمام والتفضيل

يبدو لنا أن النقاش الدائر حول تدفقات رؤوس األموال عرب احلدود قد متخض             
 :عن ثالث مواقف هلا أمهيتها من وجهة نظر البالد النامية
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ترديد اإلشارة إىل الكفاءة االقتصادية للتحـرك احلـر نسـبياً     ـ  على الرغم من  1
للتدفقات الرأمسالية يف األمد الطويل، إال أنه قد تكون هناك مربرات الستخدام            
الضوابط والقيود على هذه التحركات، إما كإجراء ملواجهة حالة طارئـة، أو            

سواق املالية  وهذا املوقف يستند إىل أن األ     . كإجراء مؤقت يف حالة نشوب أزمة     
 .قد ال تعمل بصورة جيدة يف بعض الظروف

 ـ  هنالك شعور بأن بالد األسواق الناشئة ال جيب أن تسـارع، وال أن تتعجـل    2
لتحرير حساب رأس املال فيها، بدون أن يسبق ذلك إجراءات كافية لتقويـة             

لتوقعـات  إن األسواق املالية عرضة للتغريات السريعة يف ا       .  األنظمة املالية فيها  
بسبب ضعف توفر املعلومات، وبسبب أمناط التصرف اليت حتكمها املماراة وما           
يشبه سلوك القطيع، كما أن األسواق يف البالد النامية هـي عــادة ضـيقة               

 .وحمدودة وكثرية التقلب
ـ  هنالك اتفاق واسع على أن حترير حساب رأس املال جيب أن يكون مـدعوماً   3

سب، وسياسات سعر صرف مستقرة، وإطار مؤسسي       بإطار اقتصادي كلي منا   
كما أن هناك اجتاهـا لالتفـاق علـى أن القيـود            .  قوي يف األسواق املالية   

والضوابط، حني تدعو هلا الضرورة، جيب أن تكون مؤقتة، وجيب أن تفـرض             
على التدفقات الرأمسالية الوافدة وليس على التدفقات املتجهة إىل اخلارج، وأال           

 وإمنا تبىن على أساس نظام السوق، وأن يكون جمال تركيزهـا،            تكون مباشرة 
وإن مل يكن هنـاك     .  وبقدر اإلمكان، على التدفقات القصرية األجل واملتغرية      

قبول لفرض القيود على التدفقات املتجهة إىل اخلارج يف األوقات العاديـة، إال             
وقت األزمـات   أن هناك اآلن نوعاً من التسليم بأنه قد تتطلب احلاجة فرضها            

، ولكـن   )على سبيل املثال حني تكون هناك حماولة قائمة إلعادة هيكلة الدين          (
جيب أن تكون الرقابة مؤقتـة، وأال تفرض إال إذا كانت جـزءاً مـن خطـة            

لقد بينت جتربة ماليزيا أن هذا النوع من القيود ميكن أن           .  واضحة حلسم األزمة  
فية إضفاء الشرعية على هذه القيـود       وهذا يثري سـؤاال عن كي    .  يكون فعاالً 

 . وهل ميكن للصندوق أن يلعب دوراً يف هذا اال؟
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 :بعض النتائج العامة

لعل من املفيد اآلن ـ خاصة يف ضوء ما تقدم ـ اإلشارة إىل بعض النتـائج     
 :العامة اليت ميكن الوصول إليها

ه بأن التحرير الكامـل     بصورة عامة فإن األدلة املوجودة ال تقدم دعما يعتد ب           ـ 1
األساس النظـري   .  حلساب رأس املال هو مبدأ جيب فرضه على كل البالد         

ليس شديد الوضوح والتحديد، واألدلة العملية على وجود مزايـا مؤكـدة            
  ليس هناك ما يقنع بأن حترير حساب رأس املال سيساهم يف حل         .ليست قوية 

ا يف التسعينيات، أو يقلـل مـن        األزمات املالية العاملية كاليت متت مواجهته     
  على العكس من ذلك، فإن هناك ما يؤيـد بـأن حتريـر               .احتمال حدوثها 

  وحىت لـو     .حساب رأس املال والتعجيل به، كان عامالً مهما وراء حدوثها         
كان صحيحاً أن تدفقات رأس املال األكثر حرية ميكن أن تؤثر إجيابياً علـى              

يتها إىل ختصيص أكثر كفاءة لالدخـار       النمو االقتصادي وذلك عن طريق تأد     
واالستثمار، فإن زيادة التقلب اليت ترتبط بأسواق رأس املال احلرة هلا تـأثري             
  .معاكس ميكن أن يلغي أية مكاسب تتحقق يف جانب الكفـاءة االقتصـادية            

وإذا كانت خماطر التحرير تـبدو عالية مقارنة بالفوائد، فإنه يـتعني علـى             
  ولتأييد قضية حتريـر      .ير تقدمي احلجة على سالمة موقفهم     مؤيدي اجتاه التحر  

حركة رأس املال بنفس الثقة اليت يتم ا تأييد قضية حترير التجارة البد مـن               
 :ضمان ناحيتني على األقل

أن احتمال وقوع األزمات املالية جيب أن يقل بصورة كـبرية وقابلـة       :  أوال
  .للتصديق

ـ على األقل ـ باحلجم والقوة اليت تعرضت  أال تكون هذه األزمات  :  ثانيا
 .هلا البالد اآلسيوية مؤخراً وخاصة إندونيسيا

هناك اجتاه عام للتأكيد على أن التدفقات طويلة األمد، وباألخص االسـتثمار       ـ 2
  ومـن    .األجنيب املباشر، هي أكثر أمانا وجدوى من وجهة نظر البالد النامية          

نقل التكنولوجيا، وحتسني اإلدارة والتدريب يف      : املزايا اليت تذكر هلذا األخري    
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 ومن املالحظ أن اجتاه كثري مـن        .البلد املضيف وكذلك فتح قنوات التسويق     
صانعي السياسات يف البالد النامية حنو االستثمار األجنيب املباشر قد تعـرض            
لتغري ملحوظ يف احلقبتني األخريتني؛ متثل يف كثري من احلاالت مـن احلـذر              

 وكـثري مـن الكتابـات       .ريبة الشـديدة إىل احلماس والتوقعات الكبرية     وال
املوجودة يف هذا اال تركز على الفوائد اليت ميكن أن حتصل عليهـا الـبالد        

 ولكن هنـاك أيضـاً      .النامية من فتح األبواب ملثل هذا النوع من االستثمار        
) Harrison 1996 ( انظر .دراسات ميدانية وجدت أن التأثري اإلجيايب ضعيف

)Bostworth and Collins  1998(. ومع ذلك يبقى من املؤكد أن التدفقات  
طويلة األمد عموماً واالستثمار األجنيب املباشر باألخص هي أقل قابليـة ألن            

  ولكن ـ وعلـى   .تعكس اجتاهها فجأة حني تقارن بالتدفقات قصرية األجل
ع من االسـتثمار يتطلـب   أية حال ـ ليس من الواضح أن تشجيع هذا النو 

  فالصني ـ وهي من أكثر البالد جناحاً  .حتريراً كامالً حلركة رؤوس األموال
 مازالت حتتفظ بقـدر كـبري مـن         -يف اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر      

 .الضوابط والقيود على حركة رؤوس األموال
تسرع حلسـاب  لقد أظهرت لنا األزمات املالية األخرية بوضوح أن التحرير امل      ـ3

  كمـا أن التجربـة       .رأس املال ليس باألمر الذي خيدم مصاحل البالد النامية        
التارخيية للبالد الصناعية نفسها تثبت أا اختارت لنفسها طريـق التـدرج            

  الشك أن تقوية األنظمة املالية احمللية وكذلك نظـم           .الطويل يف هذا الشأن   
ن إمتام عملية التحرير بطريقة أكثر      الرقابة واإلشراف هي عناصر أساسية لضما     

  ومع ذلك، وحىت مع حتقيق تقدم كبري يف هذه ااالت، ثبت أنـه               .سـالمة
من الصعب جداً على البالد النامية والبالد اليت متر مبرحلة انتقالية واليت تقبـل              
على حترير حساب رأس املال أن تتكيف مع الظروف اليت تنتج عن التقلـب              

تدفقات الرأمسالية الدولية، سواء من حيث حجمها أو تركيبـها          والتغيري يف ال  
  وميكن أن تؤدي هذه التقلبات،يف احلقيقة،        .وخاصة التدفقات قصرية األجل   

  ومن املالحظ أيضـاً أن       .إىل إضعاف األنظمة الرقابية واملالية يف البالد النامية       
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ـ           راف مل يضـمن    كال من التقدم الكبري واجلودة العالية لنظم الرقابـة واإلش
 .االستقرار الكامل، ومل مينع حدوث األزمات املالية يف البالد الصناعية املتقدمة

  وميكن أن تقبل كوسـيلة  . ـ    القيود على حركة رأس املال هلا عيوا ونواقصها 4
 وليست هي   .غري كاملة للتعامل مع أوضاع عامل ال يتميز بالكمال واالستقرار         

 .تقلب وعدم االستقرار يف أسـواق رؤوس األمـوال        احلل الكامل ملشكلة ال   
ولكنها تبقى وسيلة مفيدة كجزء ضمن جمموعة من السياسات االقتصـادية،           
وميكن أن تساعد، ولفترة من الوقت، على عزل البالد عن آثار تقلبات رأس             

  املفروض أن    .املال، يف الوقت الذي تواصل فيه القيام باإلصالحات األخرى        
 كوسيلة حلماية السياسات االقتصادية احمللية السليمة، ولـيس         تستعمل القيود 

كوسيلة للتعويض عن مواجهة آثار سياسة مالية حملية توسعية، أو سياسة سعر            
  وطبيعي أا ليست ضماناً كافياً، وبعض البالد النامية، قد        .صرف غري مناسبة  

ثـال  علـى سـبيل امل    (تفضل استعمال سياسات أخرى لتفادي اللجوء إليها        
استعمال أكثر كثافة للسياسات املالية وسياسة سعر الصرف وكذلك القواعد          

، وميكن أن تفضل بيئة يسودها أقل قدر من التدخل حىت ولو كان             )االحترازية
  ويف بعض احلـاالت      .ذلك على حساب تقلب أكرب يف الناتج احمللي االمجايل        

جمرد العلـم بوجودهـا       .قد ال تدعو احلاجة إىل وضع القيود موضع التنفيذ        
واحتمال استعماهلا يزيد من احتماالت املخاطرة بالنسبة لإلقراض األجـنيب،          
األمر الذي يدعو إىل تفادي التهور يف اإلقراض من اخلارج ممـا يـؤدي إىل               

 .استقرار أكثر يف التدفقات الرأمسالية ويقلل من احتمال نشوب األزمات
 االقتناع بأن الضوابــط علـى   هناك ما يدعو ـ يف ضوء ما تقدم ـ إىل  

  .حركة رأس املال ميكن أن تكون عنصراً مهما لتحقيق استقرار أكرب يف البالد الناميـة              
ميكن أن تستعمل هذه الضوابط للتخفيف من حدة التدفقات الوافـدة وخاصـة يف              
حاالت الفورة والزيادة الكبرية، وقد تستدعي الظروف أيضاً فرضها على التـدفقات            

ألدت إىل عـدم    " بدون تـدخل  " إىل اخلارج بطريقة فجائية، واليت لو تركت         املتجهة
  وال   .االستقرار االقتصادي على املستوى الكلي، خاصة أثناء األزمات املالية الشديدة         
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شك أن اجتاهاً مرناً حيفظ للبالد النامية حريتها يف إدارة حساب رأس املال هو أفضـل           
 .تحويلمن اإللزام بقابلية رأس املال لل

بعض البالد الناميـة سـارت أشـواطاً كبيـرة يف حترير حركـة رؤوس           
:  يوجه النصيحة التالية للبالد اليت مل تفعل ذلك بعـد ) J.  Bhagwati 1998(  .األموال

  .هناك ما يربر أخذ جانب احليطـة والتعقل يف جمال االنتقال احلـر لـرأس املـال               ..(
:  البالد النامية، مبا يف ذلك اهلند والصني، ليس هو         السؤال املطروح اآلن على كثري من     

 ..هلذه البالد أقول  .  هل ينبغي أن تقوم بإلغائها؟    : هل ستقوم بفرض هذه القيود؟ ولكن     
توقفوا عن السري يف اجتاه التدفقات الرأمسالية احلرة إىل الوقت الذي يكون قد مت فيـه                

مرار وقدر كبري من اخلربة يف جمـال        حتقيق االستقرار السياسي، والرخاء القابل لالست     
إدارة االقتصاد الكلي؛  بدال من ذلك جيب التركيز على اإلصالحات الداخلية مثـل              

  امسحوا بالتحويـل االنتقـائي لألربـاح         .اخلصخصة، واخلارجية مثل حترير التجارة    
 النوع    هذا  .واإليرادات وكذلك رأس املال املستثمر املتعلق باالستثمار األجنيب املباشر        
 ...).حيضر رأس املال واخلربات وهو أكثر استقراراً من التدفقات القصرية األجل

 

 :موقف الصندوق
املسألة اليت مازالت مدار حبث منذ وقت طويل نسبياً هـي تعـديل اتفاقيـة                

الصندوق جلعل حترير حساب رأس املال أحد أهداف الصندوق، وإعطاء املؤسسة قدراً            
سـات البلدان األعضاء املتعلقة مبعامالت رأس املال الدوليـة         من الصالحية على سيا   

  لقـد    .)اليت يتمتع ا الصندوق منذ إنشائه بالنسبة للتحويالت واملدفوعات اجلارية         (
 ظهر هـذا  1997كانت البالد الصناعية تضغط يف هذا االجتاه منذ فترة، ويف أكتوبر           

الذي دعـا إىل  ) The Interim Committee(االجتاه رمسياً يف بيان اللجنة االنتقالـية 
  لقد خف الضغط للتحرك السريع يف هذا اال بعد األزمـة             .النظر يف تعديل االتفاقية   

اآلسـيوية ولكن املوضوع مازال على جدول أعمال الس التنفيذي للصـندوق وال            
 .بد من مواجهته كجزء من املناقشات الدائرة حول اهليكل املايل الدويل اجلديد
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 :ولعل من املفيد إبداء املالحظات التالية يف هذا اال
من املالحظ أن أدبيات اإلصالح االقتصادي عموما، تضع حترير حساب رأس            ـ1

املال يف آخر قائمة اإلصالح، وذلك بالذات آلثار عدم االسـتقرار اليت ميكـن           
 يؤكـد فيـه       ومن امللفت للنظر أنه يف الوقت الذي        .أن تنتج عن هذا التحرير    

الصندوق على أمهية إجياد حل ملشكلة تقلبات رؤوس األموال، هو يواصل أيضاً            
  ولكن أصبح مـن الصـعب        .الدعوة إيل العمل على حترير حساب رأس املال       

جتاهل ما حدث يف آسيا، ولذا جند ما يصدر عن الصندوق، يف هـذا اـال،                
 اآلن تسليم بأنه جيب أن يسمح       أصبح أكثر اعتداال يف الفترة األخرية فهناك مثالً       

  .للبالد بوقت كاف لتقوية أنظمتها املالية قبل اإلقدام على فتح أسواق رأس املال            
  ولكن املوقف األساسـي      .وأن غياب هذه اإلجراءات هو ضرب من املخاطرة       

  1.للصندوق مل يتغري وهناك عدة تفسريات لذلك
 مؤسسية بالنسبة   من ضمن هذه التفسريات أنه قد تكون هناك صعوبة        

لبريوقراطية الصندوق نفسـها يف أن تتراجع بعد اإلقبال والتأكيد على أمهيـة            
 وهناك أيضاً جانب مصلحي وحرص مـن طـرف          .نوع بعينه من اإلصـالح   

  لقد أشار ـ علـى   .بعض األعضاء الكبار باملؤسسة وخاصة الواليات املتحدة
ف من اخلزانـة األمريكيـة   إىل وجود حتال) Bhagwati 1998(سبيل املثال ـ  

 هـذه   .والدوائر واملؤسسات املالية يف البالد يؤيد حرية انتقال رؤوس األموال         
املؤسسات املالية ـ ورمبا أسواق مالية أخرى يف الغرب ـ تريـد أن تكـون     
حرية االستثمار على نطاق العامل، وتريد االستفادة من فرص االستثمار يف البالد   

. ييد هذه احلرية عن طريق فرض قيود على حركة رأس املال          النامية، وال تريد تق   
الصندوق ، بالطبع، ال يستطيع أن يتجاهل هذه الرغبات اليت تأيت عن طريـق              
أقوى املسامهني فيه، كما أن التوسع يف اإلقراض اخلاص إىل الـبالد ميكـن أن               
 يستعمل كحجة من طرف البالد الصناعية إلنقاص املساعدات األجنبية ، على          
اعتبار أن رأس املال اخلاص ميكن أن يسد حاجة هذه البالد، وميكـن أن يـتم                

                                                           
1  See Graham Bird " convertibility and valatility: The pros and cons of liberalizing the 

capital account”  Economic Notes Vol  27 No 2 /1998 pp 141  156                                                                  
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 وأخرياً فمن   .ذلك بصورة أكثر فعالية عندما يكون حساب رأس املال مفتوحاً           
الواضح أن شرطية الصندوق، وبالذات منذ بداية الثمانينيات ، تسري يف اجتـاه             

 حساب رأس املال هو     وامتداد صالحيات الصندوق لتشمل   . التوسع والتشديد 
 ..استمرار وتأكيد هلذا االجتاه

ـ   االقتراح اخلاص بتعديل اتفاقية الصندوق جلعل حترير حركات رأس املال هدفاً              2
من أهدافه، ال جيد قبوال عند كثري من البالد النامية اليت ترغب يف االحتفـاظ               

ات بـدرجات  باملرونة ـ رغم أن كثرياً منها قد أقدم على حترير هذه التحرك 
متفاوتة ـ الستعمال القيود ملواجهة أية ديدات حمتملة السـتقرار االقتصـاد    

 وليس هناك اتفاق بشأن استعمال القيود والضوابط يف جملس إدارة           .الكلي فيها 
 – حـىت    – بعض البالد الصناعية الكربى مازالت تعترب أن استعمال          .1املؤسسة  

 استثنائياً ومؤقتاً، وليس ضمن العناصـر       أخف أنواع الرقابة جيب أن يكون أمراً      
 يبدو أن هنـاك     .األساسية يف أنظمة حساب رأس املال يف بالد األسواق الناشئة         

اعتقاداً بأن االلتزام بسياسات االقتصاد الكلي سليمة وحتسـني نظـم الرقابـة           
د  ولكن هذا يقودنا إىل عامل تكا      .واحليطة املالية، كافية لتحقيق االستقرار املايل     

تتنـزه فيه السياسات االقتصادية للحكومات عن األخطاء،وتكاد تتوفر فيه كل          
  ولكن من ناحية عملية يصـعب االفتـراض بـأن            .املعلومات لدى األسواق  

الصدمات سوف لن حتدث وأن كـل األخطـاء يف جانـب السياســات              
 .االقتصادية ميكن تفاديها

ـ  3  جيرب البالد النامية علـى فـتح    ـ   ليس هناك اتفاق دويل ـ يف الوقت احلاضر
  وليس هناك التزام خاص من طرفها جتـاه الصـندوق بشـأن              .أسواقها املالية 

  ولكن هذا ال يعين أن هذا الوضع ال تترتب عليه أية نتائج              .حساب رأس املال  
  ففي الوقت الذي تبدو فيه حمافظة البالد النامية على حريتـها يف هـذا                .عملية

                                                           
 & The International Monetary   تقرير املدير العام إىل اللجنة اليت تشـرف علـى سياسـات الصـندوق         1

Financial committee       ال الحظ أن 1999 يف سبتمربلس التنفيذي توصـل إىل  "، حول التقدم يف هذا اا
لعملية املتعلقة باســـتعمال وفعالية ضـوابط      اتفاق بشأن بعض القضايا العامة ولكن هناك اختالف حول املسـائل ا          

 0يضع تأكيدا أقوى على تبين سياسات أكثر حيطة إلدارة خماطر تدفقات رأس املال الدولية"وأن الس " رأس املال
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، إال أن قبوالً رمسياً من طرف الصندوق ـ لشرعية اسـتعمال   اال أمراً حيوياً
الضوابط والقيود بالنسبة لبعض أنواع التدفقات الرأمسالية سيقوي موقفهـا يف           

  بدون اعتراف صريح من الصندوق بأن هنـاك          .جمال إدارة حساب رأس املال    
 كثري مـن    حاجة إىل الرقابة على التدفقات الرأمسالية القصرية األجل، قد يتردد         

البالد النامية يف اختاذ مثل هذا اإلجراء خوفاً من أن ذلك سيؤثر سلباً على ثقـة           
ومـن  .السوق وعلي حجم املوارد اليت ميكن أن حتصل عليها من األسواق املالية          

املالحظ فعالً أن عدداً قليالً جداً من البالد النامية قد جلـأ ـ حـىت اآلن ـ     
  من املمكن أن تشمل      . فترات االنتعاش والرواج   ملمارسة اإلجراءات الرقابية يف   

التوصيات اليت يقدمها الصندوق ألعضائه ـ كجـزء مـن عمليـة الرقابـة      
واملشاورات الثنائية ـ استعمال الضوابط والقيود على حركة رأس املال، وهذا  
سيكون مهماً خصوصاً بالنسبة للبالد اليت ليس يف مقدور أنظمتـها املاليـة ـ    

فها النسيب ـ إجراء عمليات الوساطة املاليـة بالنسـبة للتـدفقات     نظراً لضع
 .الرأمسالية قصرية األجل بدون أن تترتب على ذلك خماطر قوية

، نظراً لزيادة أمهية التدفقات الرأمسالية يف عامل اليوم، أن هناك 1 ـ   هناك من يرى 4
ن ذلـك     ولك  .مربرات ألن تشمل صالحيات الصندوق القيود على رأس املال        

جيب أن يتم عن طريق إعطاء الصندوق صالحيات حمدودة، عن طريق السماح            
للبالد باختيار النظام الذي يناسبها، ولكن سيكون من صالحية الصـندوق ـ   
ضمن العملية الرقابية اليت يقوم ا ـ مراجعة أسباب ومربرات القيـود الـيت    

 أسـواق رأس    تفرض، وذلك دف ضمان الشفافية وخلق أحوال مستقرة يف        
  ويف الوقت املناسب، ميكن أن تقبل البالد النامية طوعاً االلتـزام             .املال العاملية 

 وهذه النظـرة تعـين      .بعدم فرض قيود معينة إال بعد التشـاور مع الصندوق        
التخلي عن اجتاه جعل حترير حركات رأس املال هدفـاً من أهداف الصندوق            

ود هو متكني الصندوق من اإلشـراف      والتركيز بدالً من ذلك على هدف حمد      
 .على القيود اليت تفرض على حركة رأس املال

                                                           
  انظـر مـثالً  0  عرب عن وجهة النظر هذه عدد من االقتصاديني من البالد الناميـة يف دوائر جمموعة األربـع والعشـرين   1

)Monlek S  Ahluwalia 1999 ( و)Yilmaz Akyuz  2000 ( و)Jomo k . s , 2000(0 
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ولكن كثرياً من البالد النامية ميكن أن تكون هلا حتفظات على منح الصندوق             
حىت قدر حمدود من الصالحيات خوفاً من أن يؤدي ذلك إيل تزايد الضغوط عليهـا               

  وهـذا    .ضغوط يف شروط الصندوق   للتحرير خبطوات أسرع، وإمكانية ظهور هذه ال      
  قد يكون من املمكن محاية احلاجـة إىل          .قلق مشروع ال ميكن أن يلقى جانباً بسهولة       

االحتفاظ باملرونة عن طريق االعتراف الواضح باحلق يف االحتفـاظ بـالقيود إلدارة             
االقتصاد الكلي، وكذلك للحاجة إيل تطوير القطاع املايل وتقويته قبـل الشـروع يف              

 .رير حساب رأس املالحت
يف تصورنا أنه من املفيد النظر إىل حترير حساب رأس املال كعملية مسـتمرة              
وليس كحادث فردي مستقل،  اإلقدام عليه جيب أن يكون حبيطة وكجزء من جمموعة              
من اإلصالحات االقتصادية الشاملة وكذلك يف ضوء التوقعات املنتظرة يف جمال اهليكل            

  وبناء عليه فمن الصعب مثالً تربير قبـول الـبالد الناميـة              . الدويل االقتصادي واملايل 
لتوسيع صالحيات الصندوق يف هذا اال بدون أن يكون ذلك جزءاً من إصالحات             
أمشل تتضمن بنوداً هلا أمهية خاصة من وجهة نظر هذه البالد ، مثل تقويـة مقـدرة                 

 األزمات،  وكذلك ختويله القيام      الصندوق ليلعب دوراً أكثر فعالية كمقرض أخري أثناء       
بدور واضح يف قبول وإضفاء صفة الشرعية علي القيود الطارئة واليت تفـرض علـى               

 .املدفوعات الرأمسالية أثناء األزمات
ومن زاوية الصندوق فلعل هذا هو الوقت املناسب للـتفكري يف دراســة             

 للتغلب عليها بدال مـن      العيوب والنواقص يف أسواق رأس املال الدولية وإجياد احللول        
 .تكريس اجلهد لتحرير حساب رأس املال
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 المقدرة التمويلية للصندوقـ   7

 

  كان هناك اخنفـاض      .لقد أظهرت أزمة شرق آسيا ضعف سيولة الصندوق        
  ولتقدمي كميات املساعدات املالية اليت قدر أن تكون مالئمـة،            .حاد يف نسبة السيولة   
 تعديل حدود اإلقراض عن طريق تقدمي تسهيل إقراضـي جديـد        اضطر الصندوق إىل  

)The Supplemental Reserve Facility: SRF (  وكان عليه أيضاً أن يفاوض بشـأن
حـىت يضـمن   ) New Arrangements to Borrow : NAB(ترتيبات جديدة لإلقراض

ن الصـندوق     وقد مت كل هذا يف وقت كا        .وجود املوارد املالية الكافية ملقابلة الطلب     
ينتظر فيه املوافقة النهائيـة على الزيادة يف احلصص كما مت تصورها ضـمن إطـار               

 .املراجعة احلادية عشرة للحصص اليت متت يف املؤسسة

 :الوضع القائم

من الصعب أن نتصور أن هذه اإلجراءات املؤقتة ميكن أن تقدم أفضل احللول              
ـ     . جزءاً من الوضع القائم يف العـامل ملشاكل يبدو أا أصبحت ـ وبصورة متزايدة 

النظام احلاضر الذي يعتمد أساساً على املراجعات الدورية للحصص مضافاً إىل ذلـك             
الترتيبات املؤقتة لتقدمي موارد إضافية واليت يتم اللجوء إليها حينما ال تكون احلصـص              

  ومن الصـعب أن      .وىلكافية، ال ميثل أساساً متويلياً مناسباً للمؤسسة املالية الدولية األ         
نتصور أن يقوم الصندوق بدور نظامي من شأنه خلق الثقة ودعمها يف الوقت الـذي               

 .تكون فيه قاعدة متويله ذاا هي موضع شك
استراتيجيات جتميع املوارد من مصادر ثنائية لتكميـل الـنقص يف مـوارد              

 عـدم كفايـة       وميكن أن يكون    .الصندوق مل توفر التمويل الكايف يف شرق آسـيا       
التمويل ـ مقارنة حبالة املكسيك مثال ـ عامال من العوامل اليت تفسر عمق األزمـة    

  .  كما أن االعتماد على البنك الدويل وبنوك التنمية اإلقليمية ليس أمراً مناسباً             .اآلسيوية
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قد ميكن القول بأنه مل يكن هناك مفر من استعمال موارد البنـك الـدويل والبنـك                 
لتنمية يف حالة شرق آسيا وذلك لعدم توفر مصادر أخرى للتمويل، ولكـن          اآلسيوي ل 

  إن .ال جيب أن يتحول هذا األمر إىل تقليد ثابت ويصبح جزءاً من اهليكل املايل اجلديد             
اإلقحام املباشر هلذه املؤسسات يف عمليات التمويل أثناء األزمات، ال ميكـن إال وأن              

ا األساسية، وهي تقدمي التمويل اإلمنائي طويـل        يؤدي إىل صرف اهتمامها عن وظيفته     
األجل، وهو انشغال غري مرغوب فيه يف الوقت احلاضر بالذات حيث يواصل املستوى             

 ليـس هناك ما    .احلقيقي هلذا النوع من التمويـل اجتاهه النـزويل منذ احلقبة املاضية         
ـ     أن قروضـه  مينع البنك ـ بالطبع ـ من التفاوض املسـتقل مع بالد األزمـة بش

التصحيحية ، وميكن أن تكون هناك حاجة هلذا النوع من اإلقراض يف فترة مـا بعـد                 
األزمة كجزء من اإلصالحات اهليكلية، ولكن جيب أن تعترب هذه أنشطة مستقلة ليس             
هناك ما يلزم بأن تنتهي إجراءاا يف الوقت القصري واحملدود الذي من املفروض أن يتم               

 املعروف أن قروض اإلصالح اهليكلي تتطلب وقتاً لصياغة أطر          فيه حسم األزمة، فمن   
السياسات املناسبة وليس من املفيد اختزال هذه اإلجراءات لتتناسب مع الفترة القصرية            

  وقد يكون الدور األكثر منطقية بالنسبة للبنك يف جمـال            .اليت تقتضيها إدارة األزمات   
مة حيث ميكـن أن تلعـب تسـهيالت       حسم األزمات، هو يف الفترة اليت تعقب األز       

 .الضمان اليت يقدمها دوراً ملساعدة البالد يف حتقيق عودة أسرع إىل األسواق التجارية
الشك أن توفري متويل الطوارئ الكايف هو جزء أساسي من نظام منع األزمات              
 :  ولعل أهم دروس األزمات األخرية يف هذا الشأن هي.وإدارا

 توفري متويل على نطاق كبري، ولكن قد ال تكـون           قد تكون هناك حاجة إىل     )1(
هناك ضرورة الستعمال املبالغ كلها إذا متكنت برامج الدعم من إعادة ثقـة             

 األسواق بسرعة؛ 
جيب توفري األموال قبل ـ وليس بعد ـ أن يصل مسـتوى االحتياطيـات     )     2(

 الدولية إىل حد خطري من اهلبوط؛ 
نتقال والعدوى فيمكن أن تكون هناك حاجة إىل متويـل          نظراً لقوة آثار اال   )     3( 

للطوارئ حىت من طرف بالد ال تواجه خلال أساسياً يف اقتصاداا ومـوازين             
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  ومن الواضح أن النقطتني األخريتني تتضمنان فروقاً مهمة واختالفاً     .مدفوعاا
يف عن النظرة التقليدية للصندوق واليت تقوم علي أساس تصحيح خلل أساسي            

 .ميزان املدفوعات بعد ظهوره
لقد مت اختاذ بعض اخلطوات اإلجيابية لزيادة موارد الصندوق عن طريق املوافقة             

، وكذلك التسهيل اجلديد    )NAB(على زيادة احلصص والترتيبات اجلديدة لالقتراض،       
)SRF (            لتمويل االحتياجات فوق العادية أثناء األزمات، كما مت إنشـاء تســهيل

  01999الطوارئ يف إبريل ملواجهة 
 [Contingency Credit Line CCL]  لتقدمي التمويل للبالد اليت تواجه خمـاطر 

انتقال األزمات الشك أن هذا التسهيل ميكن أن يعترب مبادرة جديدة ومهمـة تتـيح               
للبالد النامية فرصة احلصول على نوع من الضمان بوجود متويل يف حالـة التعـرض               

  ولكنه أيضاً ينطوي على شرطية مفتوحة وثقيلـة مـن            .ت خارجية النتقال آثار أزما  
 :جانبني
ما يتوقع مـن تعـديالت يف األداء        :   وثانياً   .للحصول على أهلية استعماله   :   أوال  

 فاالستعمال ليس تلقائيـاً ولكنـه يتطلـب         .االقتصادي بعد األزمة، وحني استعماله    
  كما أنه يتضـمن      . برنامـج حمدد  التفاوض قبل موافقة جملس اإلدارة وكذلك وجود      

أسعار الفائدة أعلى وفتـرات     (شروطاً أقوي من شروط التسهيالت العادية للصندوق        
وال شك أن جدوى هذا التسهيل اجلديد ستتوقف على مدى املرونـة            ). السداد أقصر 

  رغم أمهية املبـادرات بإنشــاء تسـهيالت          .اليت متارس أثناء وضعه موضع التنفيذ     
ذه، إال أن االستعمال الواسع هلا، إذا شبت األزمات يف عدد مـن الـبالد               الطوارئ ه 

الكبرية، سيضع ثقال كبرياً على موارد الصندوق، ويثري شكوكاً حول مدى قدرته على             
 .التمويل يف ظروف األزمات

 :بدائل لتمويل الصندوق

 :إن ما أكدنا عليه حىت اآلن هو أن  
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ائية لتكملة النقص يف موارد الصندوق مل يـؤد إىل   ـ   االعتماد على املصادر الثن 1 
 .توفري احلجم الكايف من التمويل ملواجهة حالة شرق آسيا 

 ـ    ليس من املناسب االعتماد على مصادر البنك الـدويل والبنـوك اإلقليميـة       2
 .للتنمية

 إىل إاك) SRF and CCL( ـ    قد يؤدي االستعمال الواسع لتسهيالت الطوارئ   3
 .موارد الصندوق

هذه األسباب تدعو إىل احلاجة إىل تقوية مقدرة الصندوق حىت يتمكن مـن              
  وميكن هنا النظر يف عدد مـن         .تقدمي كميات أكرب من التمويل يف حاالت األزمات       

 1:البدائل
بعض نقاد نظام احلصص لتمويل الصندوق يرون       :   زيادات أكرب يف احلصص    )أ 

مرتبطة ، وبطريقة أكثر آلية، مبسـتويات التجـارة         أن تكون مصادره املالية     
الدولية، بدال من أن ختضع للمراجعات الدورية اليت جتعلها عرضة لتقلبـات            

  وإىل احلد الذي ميكن فيه القول بـأن مشـاكل مـوازين              .السياسة الدولية 
املدفوعات ترتبط بتقلبات رأس املال، فإن هناك ما يربر ربط موارد الصندوق            

  ولكن من ناحية عملية يصعب توقع قبـول          .اق رأس املال اخلاص   حبجم أسو 
مثل هذه االقتراحات فحكومات البالد الصناعية اليت عارضت زيادة احلصص          
يف املاضي ستعارض بشدة زيادة أكرب يف احلصص تربط مـوارد الصـندوق             

  كما أن زيادة املقدرة اإلقراضية للصـندوق         .حبجم أسواق رأس املال اخلاص    
  ومن .)Moral Hazard( كبرية قد جتعله عرضة ملشاكل اخلطر املعنوي بصورة

املمكن االعتراض أيضاً بأن الزيادة الكبرية يف احلصص تؤدي إىل زيادة املقدرة            
التمويلية العامة للصندوق وليس هذه هي أفضل الطرق لتمكينه مـن تقـدمي             

 .التمويل الالزم يف حاالت األزمات اليت تقع بصورة متفرقة

                                                           
.  M S Ahlnwalia  1999; UN Task Force 1999a Mohammad 1999  1 
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 البديل الثاين هو إجياد تسهيالت إقراضية مضمونة ميكـن أن يلجـأ إليهـا               )ب
  ومن املالحظ أن ترتيبات اإلقراض       .الصندوق لالستعمال يف حاالت األزمات    

تقدم للصندوق هذه الصورة من الدعم، ولكـن  ) GAB and NAB(احلالية 
 تسـاهم فيهـا     توفري هذه املوارد يتطلب املوافقة اخلاصة من كل البالد اليت         

  ميكن إنشاء ترتيبات إقراضية جيري       .بالنسبة لكل حالة من حاالت االستعمال     
، مبسامهات مـن البنـوك   )B  I S(تنظيمها من قبل بنك التسويات الدولية 

املركزية للبالد الصناعية وبالد األسواق الناشئة الكربى وعلى أساس مناسب          
 هـذه التسـهيالت يف حالـة          ميكن للصندوق استعمال    .من تقاسم األعباء  

 S . R . F and(األزمات وبطريقة آلية لتمويل الربامج املرتبطـة بتسـهيالت   

CCL (واليت يوافق عليها جملس إدارته.  
هذا البديل ـ والذي قد يكون أفضل البدائل ـ يتضـمن تعـديل اتفاقيـة       )ج

) S D R (الصندوق لتخويل الصندوق إصدار حقـوق ســحب خاصـة    
 S R( ذلك الستعماهلا ـ وضمن حدود معينة ـ لتمويل عمليات   حلسابه، و

F and CCL(.   عندما يتم السداد تعود حقوق السحب اخلاصـة هـذه إىل  
  .حساب الصندوق وال تستعمل إال يف عمليات أخرى مـن نفـس النـوع             

وختتلف هذه التخصيصات حلقوق السحب اخلاصة عن التخصيصات العامـة          
  وال   .ادة عامة يف السيولة غري املشروطة جلميع الـبالد        يف أا ال تؤدي إىل زي     

يتم ضخ هذه السيولة اجلديدة يف النظام إال يف إطار ظروف األزمـات، ويف              
  وحيث   .هذه احلالة تكون أيضاً مصحوبة بالشرطية املالئمة ملثل هذه الظروف         
فإن ذلك  إن الربامج اليت متوهلا هذه املوارد ختضع ملوافقة جملس إدارة الصندوق            

 ال  .يعين أن استعماهلا ال ميكن أن يتم بدون موافقة الدول الصناعية الكـربى            
شك أن هذا البديل يقدم عنصراً جديداً مفيداً يف إدارة السيولة الدولية كمـا              

 يف النظام املايل العاملي، وهو مبدأ طاملا دعت S D Rأنه يقوي من أمهية دور 
 .إليه البالد النامية
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  الحلقة المفقودة؟..عاون اإلقليميـ  الت 8

إن االعتبارات والقضايا اليت أثريت تشري إىل أن استراتيجية شاملة ملواجهـة            
إجراءات على املستوى   : األزمات املالية تستدعي أن يتم توجيهها على أربع مستويات        

الوطين للتقليل من احتمال حدوث أزمات يف املستقبل، وإجراءات علـى املسـتوى             
مي للحد من انتشار الضرر يف املنطقة ااورة، وإجراءات دولية للتعاون الفعـال             اإلقلي

يف جمايل منع األزمات وإدارا حني حتدث، وأخرياً تقوية الرقابة والقواعد االحترازيـة             
 .الدولية دف دعم االستقرار العاملي

 رغم كثرة التجمعات واالجتماعات والبيانات حول احلاجة إيل نظام مـايل          
عاملي جديد، خاصة أثناء األزمة األسيوية، فليس هناك الكثري مما ينبـئ عـن قـرب                

هناك تردد وعزوف عن    .  الوصول إىل اتفاق على إصالح شامل وفعال للنظام القائم        
  ومـن    .فهم مشاكل ومهوم البالد النامية واالستجابة ملطالبها املعقولة يف هذا اـال           

اقشات الدائرة يوجه اهتمام وتشجيع كاف للـدور الـذي          املالحظ أيضاً أنه أثناء املن    
  .ميكن أن تقوم به الترتيبات واآلليات اإلقليمية يف جمايل منع األزمات املاليـة وإدارـا      

والشك أن مثل هذه الترتيبات ميكن أن تلعب دوراً وسطا مهمـا بـني املؤسسـات                
 املؤسسـات اإلقليميـة     وما من شك أيضاً يف أن غيبـة   .الوطنية واملؤسسات الدولية  

ضمن شبكة املؤسسات واآلليات واألدوات املوجودة ملواجهة       ) باستثناء احلالة األوربية  (
 .األزمات املالية ميثل فجوة مهمة يف النظام املايل الدويل القائم

وعليه ـ وعلى األقل حىت يتم التعامل مع ظواهر عدم استقرار النظام املـايل   
 إجراءات دولية فعالة ـ فإن املهمة األوىل ملنـع األزمـات    العاملي وخماطره عن طريق

 .وتفاديها ستقع على كاهل حكومات البالد النامية، على املستويني الوطين واإلقليمي
ويبدو أن جمال رسم السياسـة الوطنية وحرية اختاذ القرار قد أصبح أكثـر             

 هذا األمر إيل ثالث أسباب   وميكن إرجاع   .ضيقاً يف السنني األخرية بالنسبة هلذه البالد      
زيادة الضغوط على احلكومات بسبب حترير األسواق وزيادة تكاملـها          : أوال: رئيسية
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  وكنتيجة لتزايد مقدرة رأس      .وارتباطها، وهذا يتضح بصورة خاصة يف األسواق املالية       
املال على اخلروج، أصبحت السياسات احلكومية رهينة لألسـواق املاليـة، ونوعيـة             

اط اليت تفرضه هذه األسواق على احلكومات ال يشجع على الدوام على النمو             االنضب
سياسات البالد النامية هي أيضاً عرضة للضغوط من جانـب          :   وثانيا .السريع والتنمية 

  وأخرياً، فإن عضوية بعض البالد       .البالد الصناعية الكربى وكذلك املؤسسات الدولية     
تفرض عليها التزامات دولية معينـة،      ) NAFTA (النامية يف جتمعات دولية معينة مثل     

ويترتب على ذلك أن بعض آليات السياسة وبعض اخليارات ال تبقى مفتوحة أمامهـا              
 .بسبب التزامات هذه العضوية

ولكن، ومع ذلك، يبقى هناك جمال للسياسات احملليـة لتنظـيم التـدفقات             
  . من هذه البالد النامية حىت اآلن      الرأمسالية والرقابة عليها أوسع بكثري مما استعمله كثري       

ليس هناك اتفاقية دولية ـ كما سبق وأن أشرنا ـ تفرض على هـذه الـبالد فـتح      
 وهناك، يف احلقيقة، تنوع واختالف يف الدرجة اليت مت ا استعمال هذه             .أسواقها املالية 

ه موقف اهلند     ففي الوقت الذي كان في      .احلرية من طرف البالد النامية يف اال املايل       
والصني بالنسبة للتدفقات الرأمسالية الدولية يتميز باحليطة والتدرج واحلذر، أسرع كثري           

  كمـا أن     .من بالد أمريكا الالتينية إيل فتح القطاع املايل وكذلك حساب رأس املال           
املقارنة بني املوقف الذي اختذته ماليزيا جتاه األزمة اآلسيوية ومواقف البالد األخـرى             

ليت تعرضت لألزمة، تظهر أن اخليارات تبقى مفتوحة حىت يف ظروف األزمة، وأـا              ا
  وإذا أرادت البالد النامية أن تتفادى اآلثار املكلفة          .ليست بالضيق الذي تصور به عادة     

لألزمات املالية فيجب أن حتتفظ حبريتها يف اختيار النظام الذي ترتضيه بالنسبة إلدارة             
وأال تلزم نفسها بقبول اتفاقيات دولية ال ترتضيها بشـأن قابليـة   تدفقات رأس املال،   

حساب رأس املال للتحويل، وخبصوص التجارة يف اخلدمات املالية، كمـا جيـب أن              
 .تستغل بفعالية وكفاءة اال املفتوح أمامها هلذه األغراض

 من مبررات التعاون اإلقليمي

قليمي، وخاصـة مـن جانـب       هناك الكثري مما ميكن عمله على املستوى اإل        
احلكومات املتقاربة يف وجهات النظر واليت هي على استعداد إلنشاء آليـات دفـاع              
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  وال شـك أن      .إقليمية ضد عدم االستقرار العاملي وانتشار عدوى االضطرابات املالية        
 .التجربة األوربية للتعاون النقدي واملايل ميكن أن تقدم دروساً مفيدة يف هذا اال

 كال من التعاون اإلقليمي النقدي واملايل بني البالد النامية والذي يشـمل             فإن 
ترتيبات أسعار الصرف، وتنسيق سياسات االقتصاد الكلـي، والرقابـة اإلقليميـة،            
والقواعد والتنظيمات املتعلقة بالتدفقات املالية واآلليات اإلقليمية لتقدمي السيولة الدولية          

سهولة للتحقيق وأكثر قابلية لالستمرار مـن اآلليـات         ـ ميكن أن يكون بديال أكثر       
 .الدولية اليت تقام لتحقيق استقرار أكرب

الترتيبات اإلقليمية ملواجهة األزمات املالية هي أمر مهم ألا تعكس مـدى             
حاجة كل إقليم للمحافظة على مصاحلة االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وكذلك          

األسواق وميكن اموعة من ممارسة الضغوط املناسبة علـى         محاية ودعم املصداقية يف     
  ويف الظروف احلاضرة الـيت       .أعضائها النتهاج سياسات اقتصادية سليمة ختدم االقليم      

تسود العامل بالذات، هناك كثري من األسباب واملربرات اليت جتعل التعاون اإلقليمي أمراً             
 :يف غاية األمهية لعل من أمهها ما يلي

  فقد زادت سـرعة وقـوة        .اك عدة تطورات واعتبارات تستدعي االهتمام     هن -1
التكامل اإلقليمي يف جماالت التجارة واالستثمار يف كل القـارات يف حقبـة             
التسعينيات، وأدى ذلك إىل تعميق التداخل واالعتماد املتبـادل يف اـاالت            

وية اآلثار اليت ميكن   وأدي هذا الوضع إيل تق     .االقتصادية واملالية داخل كل إقليم    
  ويبدو أنه ليس هناك إدراك كاف بعد ألبعاد هذه           .أن تنجم عن األزمات املالية    

  كما أن حجم     .العملية ومدى تأثريها على قوة وسرعة انتشار عدوى األزمات        
األرصدة اليت تتحرك يف أسواق النقد األجنيب وميكن أن تكون قابلة لالستعمال            

 هي من الكرب والضخامة حبيث ميكن أن تطغى علـى           يف اهلجومات املضاربية،  
املقدرة الوطنية للتدخل يف األسواق، حىت حينما تستعمل هذه املقدرة لـدعم            

  ويف هذه الظروف، يالحظ أن     .سعر صرف يعترب مستواه قريباً من سعر التوازن       
هناك تركيزا متزايدا يف جمال الدعم الدويل ملوازين املدفوعات على عدد قليـل             

ن البالد، مما يشري إىل وجود نوع من التمييز يف االستجابة واالهتمام  لصـاحل         م
البالد اليت تعترب كبرية ومهمة من حيث تأثري ما حيدث فيها على بقية اتمـع               
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  ويترتب على هذا الوضع ترك كثري من البالد الصغرية نسبياً فيما يشبه              .الدويل
 .العراء

تدعو إىل ضرورة توجيه اهتمام أكـرب إىل        هذه االعتبارات اليت ذكرناها     
الدور الذي ميكن أن تقوم به املؤسسات اإلقليميـة والفرعيـة لتكملـة دور              

  فمثالً دعم املقدرة الوطنية عن طريـق التجميـع           .الترتيبات الوطنية والدولية  
  .اإلقليمي لالحتياطيات النقدية هو عالج واضح وقد استعمل مـراراً بنجـاح           

اطي اإلقليمية ميكنها أن تدفع، على األقل جزئيـا، هجمـات           صناديق االحتي 
املضاربني وأن حتول بينهم وبني اهلجوم على العمالت املختلفة داخل اإلقلـيم            
وبالتايل متنع اآلثار األخرى العكسية من ديد التجارة اإلقليميـة والعالقـات            

الية اليت تأيت مـن       كما أا ميكن أن تكون عنصراً مكمالً للمسامهات امل          .املالية
املؤسسات الدولية ـ وباألخص الصندوق ـ وبالتايل تقلل مـن احلاجـة إىل     

  .دعمها
أغلب املقترحات إلصالح النظام املايل الدويل تدعو إىل دعم وتقوية عدد قليل              -2

  ولكن ميكن التأكيد على أن يف إمكـان مؤسسـات            .من املؤسسات الدولية  
أن تلعب دوراً مهماً، من حيث زيادة استقرار النظام         إقليمية وشبه إقليمية قوية     

  .املايل العاملي وكذلك من حيث حتقيق توازن أفضل للقوى على املستوى الدويل           
إن خربة غرب أوربا ابتداء من احتاد املدفوعات يف السنوات األوىل لفترة ما بعد              

يف أيامنا هذه،   ) اليورو(احلرب العاملية الثانية إىل االحتاد األوريب والعملة املوحدة         
تدل على أن الترتيبات واملنظمات املالية اإلقليمية ميكن أن تلعب دوراً أساسـياً             
يف حتقيق االستقرار، كما أن جتارب إقليمية أخرى على مستوى أقل، مبـا يف              
ذلك بنوك التنمية اإلقليمية والفرعية وبعض صناديق االحتياطي، توضح بأنـه           

ملؤسسات أن يلعب دوراً مهما يف إطار هيكل مايل دويل          ميكن هلذا النوع من ا    
 .جديد، يف كل من جمايل إدارة األزمات ومتويل التنمية
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قد تكون هناك صعوبة يف قبول واالطمئنان للدور الذي ميكـن أن            
  وقـد  .تقوم به املؤسسات اإلقليمية ملواجهة األزمات ـ أثناء األزمة نفسها 

القبول للمؤسسات القائمة واليت هلا سابق خربة يكون هناك شعور عام بالثقة و
يف إدارة األزمات، على الرغم من بعض نواحي الضعف املعروفة فيها والـيت             

  فهناك ـ يف العادة ـ نـوع مـن     .هي ليست خافية على البالد املتضررة
االطمئنان للوسائل املألوفة اليت سبق وأن جربت، وهناك خوف من اجلديـد            

، ولكن هذه ليست حجة كافيـة لتربيـر عـدم تقويـة             الذي مل جيرب بعد   
املؤسسات اإلقليمية املوجودة وإنشاء مؤسسـات جديـدة، خاصـة بعـد           

 .انقشاع سحب األزمة القائمة وعودة األحوال إىل وضعها الطبيعي
حني نأخذ يف االعتبار احلقائق اإلقليمية إىل جانب احلقائق والوقائع العامليـة،             - 3

قي أن تعتمد البالد النامية على الترتيبات اإلقليمية كخـط          يبدو أن من املنط   
  بدال من ذلك، فإا اآلن جتـد نفسـها           .دفاع أول ملواجهة األزمات املالية    

مضطرة إيل اللجوء إىل الدفاعات الدوليـة أوال، ببســاطة ألن دفاعاـا             
ـ B I Sاإلقليمية وترتيبات الدعم املتبادل بينها من خالل مؤسسـات مثـل     

على خالل أغلب البالد الصناعية ـ إما أا شديدة الضعف أو مل خترج بعد  
  .إيل حيز الوجود

لقد بات واضحا مدى اخلطر الذي ميكن أن تتعرض لـه البــالد                
النامية نتيجة لالعتماد الكامل على املؤسسات الدولية مـن خـالل أزمـيت             

وضاع تعقيـداً    وسوء إدارة هذه املؤسسات الذي زاد األ       1982 و   1997
  لقد استمرت أزمة الديون على مـدى حقبـة           .وآثار األزمتني شدة وفداحة   

، وما زالت إفريقيا تعاين من تكاليف هذه األزمة         )1994ـ1982(كاملة  
بسبب فشل جهات اإلقراض الرمسية يف الوصول إىل حسم ائي ألزمة الديون            

كلفة اليت يتطلبها هـذا     يف تلك املنطقة على الرغم من الصغر النسيب حلجم الت         
، كما أن الطريقة اليت عوجلت ا األزمة اآلسـيوية  )M istry, 1996(احلسم 

 .ـ كما سبق أن أشرنا ـ مل حيالفها الكثري من التوفيق
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إن اللجوء األول للبالد النامية إيل املؤسسات والتسهيالت الدوليـة           
يس أمراً منطقياً مـن  ملواجهة ما هو  ـ أساساً ـ قضايا ومشاكل إقليمية، ل  

  فهذا اللجـوء     .وجهة نظر البالد املتضررة وكذلك من زاوية االقتصاد العاملي        
التلقائي، أو املفروض، حيول مسؤولية احلد من الضرر من يـد حكومـات             

إىل مؤسسات ومناطق نفوذ خارج احلـدود       ) حيث تكون املسؤولية  (األقاليم  
هلا ـ بالضرورة ـ نفـس النظـرة       وهذه األخرية ليس .الوطنية واإلقليمية

  وعلى العكس من ذلك ميكن أن تكون هلـا أهـداف             .واألهداف واملصاحل 
خمتلفة أو حىت تناقض املصاحل اإلقليميـة يف        ) ظاهرة أو خفية  (ومصاحل ونوايا   

  وعليه، ويف هذا الوضـع،       .احلد من الضرر والعودة السـريعة إيل االنتعاش      
ررة يف وضع املستفيد من عون وإدارة اجلهات        بدال من أن تكون البالد املتض     

الدولية لألزمات، تتحول إيل وضع من تفرض عليه سياسات تصحيحية مـن            
جهات قد تنقصها املعرفة الكافية باألوضاع احمللية واإلقليميـة واحلساسـية           

  .الالزمة حياهلا
جهـة  أغلب البالد النامية ليس لديها اإلمكانيات أو القـدرة مبفردهـا ملوا             ـ4

  .الصدمات اليت تسببها األزمات املالية، واليت أصبح يتزايد معـدل تكرارهـا           
وعليه فيمكن أن يكون الطريق الوحيد املفتوح أمام مثل هذه البالد ملواجهـة             
هذا الوضع هو اللجوء إىل إجياد اآلليات اإلقليمية اليت يكون هلـا فيهـا دور               

فرض عليها االلتزام باختـاذ     ونفوذ، ولكنها يف نفس الوقت، ومقابل ذلك، ت       
إجـراءات التصحيح الضروريـة بقوة وحزم ملصلحتها ومصـلحة اإلقلـيم          

 .ككل
ومن املرجح أن تكون البالد النامية أكثر قبوال واطمئنانـاً لتحليـل             

وشرطية املؤسسة اإلقليمية مقارنة باملؤسسة الدولية، على اعتبار أنه ليس هلـا            
 أن هذه األخرية قد تكون أقل فهماً وحساسية         صوت يعتد به يف الثانية، كما     

  وهذه احلقيقة من شأا تقويـة        .للظروف ونوعية املشاكل اليت تواجه اإلقليم     
 .الفعالية وليس إضعافها
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اخلوف من أن هذا الوضع سيؤدي إىل ترتيبات إقليمية متساهلة ليس            
لية اإلقليميـة   هناك ما يربره، حيث إن االقتراح بإنشاء وتقوية املؤسسات املا         

يتطلب التزامات مالية من طرف البالد النامية لتقدمي رأس املـال لصـناديق             
االحتياطي وبنوك التنمية، وهي حقيقة ستدفع بالبالد األعضاء إىل مراقبة مدى           

  ويف احلقيقة فإن أهم قيد علـى منـو هـذه             .سالمة أنشطة هذه املؤسسات   
رأس املال، كما أن كـثرياً منـها        الشبكات املالية اإلقليمية هو توفر وعرض       

ستسعى إيل إجياد التمويل الالزم عن طريق األسـواق مما سـيقدم وسـائل             
 .إضافية للرقابة على عملياا

أغلب املؤسسات املالية اإلقليمية القائمة هي صغرية احلجم، وبالتـايل فـإن              ـ5
طيب يف  تأثريها حمدود، ولكن ال شك بأن دعمها وتقويتها سيكون له مردود            

  وعليه فمن املفيـد أن يتضمن اهليكل املايل العـاملي اجلديـد             .األمد الطويل 
دوافع وحوافز إلنشاء مثل هذه املؤسسات، وعلى سبيل املثال،  ميكــن أن             
متنح صناديق االحتياطي املشتركة فرصة احلصول على متويل من الصـندوق           

يتناسـب  ) S  DR(وكذلك نصيباً من ختصيصات حقوق السحب اخلاصـة 
  ويف احلقيقة، ويف األمد الطويل، ميكن تصور         .وحجم رأس املال املدفوع فيها    

الصندوق كجزء من شبكة من صناديق االحتياطي اإلقليمية، وميكن حينذاك          
أن تكون عملياته مركزية على العالقات مـع هذه الصناديق بدال من التركيز            

  .)UN Task force,  1999(على دعـم بالد بعينـها وقت األزمات 
باإلضافة إىل ذلك ميكن أن تلعب املؤسسـات اإلقليميـة دوراً مركزيـاً يف               

  وكـذلك    .عمليات الرقابة بالنسبة للسياسات االقتصادية الكلية وتأثريها على اجلريان        
  ويف احلقيقـة     .األمر يف جمال املتابعة واإلشـراف على األنظمة املالية واملصرفية احمللية         

 هذه الرقابة اليت مصدرها الشركاء واجلريان ميكن أن تكون أكثر قبوال للبالد             فإن مثل 
 .من رقابة وتوجيه مصدرمها مؤسسة دولية واحدة قوية

 :إن إطاراً مؤسسياً كهذا الذي أشرنا إليه يتضمن صفتني إجيابيتني 
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خدمات ميكن أن يساعد على زيادة استقرار االقتصاد العاملي عن طريق تقدمي            :    أوال
أساسية من الصعب أن يتم تقدميها عن طريق عدد قليـل مـن املؤسسـات               

 .الدولية، خاصة يف ظروف هذا التزايد يف الترابط واالنفتاح اإلقليمي
من زاوية التوازن يف العالقات الدولية، هذا اإلطار هو أكثر توازناً من نظـام              :   ثانيا

  وعليه فيمكن أن يؤدي      .يقوم على أساس عدد حمدود من املؤسسات الدولية       
إىل زيادة التزام البالد الصغرية بالقواعد اليت تسـاهم يف حتقيـق االسـتقرار              

 .اإلقليمي والعاملي

 صيغ التعاون اإلقليمي

إن نوع الترتيبات واآلليات اإلقليمية اليت ميكن أن تقام لتؤدي دوراً يف جمـال               
  إن   . يف كل األحوال واألقـاليم     منع األزمات املالية وإداراا سوف لن يكون واحداً       

ذلك سيتوقف حتديداً على خصائص وحاجات وظروف واستعدادات البلدان يف كل           
 .إقليم

مـع املقـدرة    ( مـن الواضح أن إقامة ترتيبات إقليمية ذات طابع مشـويل           
يتطلب أن تشـمل هذه الترتيبات الوظائف والقدرات التاليـة         ) املؤسـسية املطلوبة 

)M  istry,  1998 : (ـ 
مقدرة للرقابة واإلنذار املبكر مقرونة بقدرة مؤسسية متكن اموعة من مزاولة            .1

الضغط على األعضاء للتحفيز على القيام بالتغيريات األساسية يف السياسـات           
 .وتصحيح اجتاهاا بسرعة وفعالية وحزم

 القدرة على تفادي حـدوث وتكرار عمليات التخفيض التنافسي للعمالت          .2
 البالد ااورة ومنع البالد من تبين سياسات إفقار اجلار كوسيلة للخـروج             يف

 .من أزمة يتوقع أن تشمل اإلقليم كله
مقدرة كافية للتدخل يف أسواق العمالت واألسواق املالية وذلك للتمكني من            .3

 . استرجاع الثقة ومنع احتمال تدهور قيمة العمالت وايار األسواق
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سيولة كافية ـ يف فترة ما بعد حتقيق االستقرار املـايل ـ     املقدرة على تقدمي  .4
ومتويل طويل األجل يصاحب التمويل الذي تقدمه املؤسســات اإلمنائيـة           
الدولية واإلقليمية، وذلك ملنع اضطراب األنظمـة املاليـة وعرقلـة النمـو            
االقتصادي واالستقرار االجتماعي أثناء املراحل احلرجـة لعمليـات إعـادة           

 .رار والتصحيحاالستق
 املقدرة اجلماعية للتحفيز على القيام بالتغيريات اهليكلية األساسية األطول أجالً           .5

يف األسواق واملؤسسات املالية، وكذلك تنمية مقدرة أكرب للرقابـة الذاتيـة            
والسلوك االحترازي من جانب مؤسسات القطاع اخلاص وكذلك السلطات         

 .ملالية والتشريعالوطنية اليت تتوىل عملية الرقابة ا
مثل هذه الترتيبات ميكن، وإىل حد كبري ـ أن تقوم بدور مكمـل لـدور    

وميكن أيضاً إحلاقها باهلياكل املؤسسية اليت مت إنشاؤها يف         .  املؤسسات العاملية القادمة  
على سبيل املثال، ميكن إنشاء أو توسيع شـبكات         .  الصناديق وبنوك التنمية اإلقليمية   

ـ   هيالت إقراضية قبل حدوث األزمات أو أثناءهـا لتقـوم بـدورها            إقليمية أو تس
  كما أن عدم وجود مقرض دويل أخري فعال يفـتح           .كترتيبات بناءة ملواجهة الطوارئ   

اال أمام إمكان إجياد أشكال أخرى من التعاون اإلقليمي، كاقتراح إنشاء صـندوق             
  .يذه يف أقاليم أخرىنقد آسيوي، وهو اقتراح من اجلدير أن تبحث إمكانات تنف

يف األمد األطول، ومع ازدياد التكامل اإلقليمي يف جمايل التجارة واالسـتثمار            
يف البالد النامية، ميكن النظر يف صيغ أكثر تقدماً من التكامل النقدي عن طريق إنشاء               

على الرغم من أن هذا سوف لن يكون ) (Currency blocs(كتل العمالت املوحدة 
 Regional Currency(  إن وجود مناطق عملة إقليميـة  . يف كل األحوالأمراً عملياً

Zones (             يزود البالد بترتيبات مؤسسية هلا طابع رمسي لتجميع احتياطيها مـن النقـد
األجنيب وكذلك ربط أنظمتها املصرفية وأسواق رأس املال فيها ورمبـا الـدخول يف              

اند بعضها من أن تكون يف موقف أقوى          كما أا متكن البالد اليت تس       .احتادات نقدية 
  وتوجد عدة حماوالت يف هذا املضمار أمهها قرار        .للصمود يف وجه هجمات املضاربني    

 Eastern(االحتاد األوريب بإنشاء العملة األوربية املوحدة، واحتاد شـرق الكـارييب   
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Caribbean Union (   وكذلك حماوالت أخرى يف غرب وجنوب إفريقيـا للسـري يف
 . االجتاهنفس

 محاوالت آسيوية

لعل من النتائج املفيدة لألزمة اآلسيوية هو إحياء فكرة التعـاون اإلقليمـي              
اآلسيوي يف ااالت املالية والنقدية وكذلك جمال التجارة، والشعور باحلاجة امللحـة            

  .هلذا التعاون الذي مل حيالفه التوفيق يف املاضي
:  وعـة االقتصادية لشــرق آســـيا     لقد كان أول من اقترح فكرة ام       

East Asian  ()    Economic Group:  [E A E G]  هو رئيس وزراء ماليزيا حماضـر
  والسبب الرئيسي لـذلك      . ولكن شيئاً من ذلك مل حيـدث      .حممد منذ حقبة مضت   

هـو معارضة الواليات املتحدة األمريكية اليت ال تريد أن يقـوم جتمـع يف املنطقـة             
رسم خط وسـط احمليـط اهلادي يهـدد بفصل شـرق آســيا          " وختشى   بدوا،

، وبدال من ذلك فقـد مارسـت ضغـوطهــا وبنجــاح     1"عن مشـال أمريكا  
: ملتقـى آسـيا ـ الباسـفيك للتعـاون االقتصـادي    :  لالعتمــاد علـى 

[ Asia  Pacific Economic Cooperation Forum:   (APEC) ]  واليت هي عضـو 
 . فيهبارز

إن إعداد وتطبيق اإلجراءات والتدابري اإلقليمية ملنع تفاقم انتشار آثار وعدوى            
األزمات املالية مل حيدث إال يف أوربا، إال إذا اعتربنا التدخل الكبري للواليات املتحـدة               

 ، إجراء إقليمياً ـ وهو  1995إىل جانب صندوق النقد الدويل أثناء أزمة املكسيك يف 
  لقد حاولـت اليابـان أن   .لو ـ بالطبع ـ من جوانبه ودوافعه اإلقليمية  إجراء ال خي

  لقد اقترحت يف أغسـطس       .تلعب دوراً مماثالً يف املراحل األوىل من األزمة اآلسيوية        
ملواجهة أزمة  [Asian Monetary Fund: AMF ]: إنشاء صندوق نقد آسيوي1997

ار مائة بليون دوالر أغلبها من       وقد متكنت من تأمني تعهدات مبقد      .جنوب شرق آسيا  
 وقـد عملـت اخلزانـة    .اليابان باإلضافة إىل الصني وهونج كونج وتيوان وسنغافورة   

                                                           
1    Bergsten, Fred “Forwards a tripartite world”, The Economist, July 15, 2000 (pp 23-25). 
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األمريكية ـ وإىل جانبها صندوق النقد الدويل ـ على إفشال املشروع وجنحـت يف    
1ذلك

. 
لقد كانت احلجة الرئيسية هي أن صندوق النقد الدويل هو اجلهة الوحيـدة              
 أن تتوىل تنسيق جهود اإلنقاذ، وأنه حىت يف حالة إجياد ترتيبـات آسـيوية               اليت جيب 

 2، وأن ترتبط بربامج صندوق النقد الدويل) A P E C(فيجب أن تكون حتت مظلة 
رغم الظروف السائدة جتري اآلن حماوالت للتأكيد من جديد علـى أمهيـة              

ديدة اليت هي اآلن يف مرحلـة         هناك عدد من الترتيبات اإلقليمية اجل       .التعاون اآلسيوي 
اإلنشاء يف شرق آسيا من طرف اليابان والصني وكوريا اجلنوبية واألعضـاء العشـر              

 :Association of South East Asian Nations]:  لرابطة شعوب جنوب شرق آسيا
ASEAN]        موعة اجلديدة ـ وهـي تضـم نفـس عضـويةوقد أصبحت هذه ا 

)EAEG (لوزراء املاليزي ـ تعرف باسم  اليت اقترحها رئيس ا[ASEAN+3].  لقـد 
عقدت اموعة اجتماعات قمة ملدة ثالث سنوات متتالية، وكونت جلنة عليا لتوجيه            

  لقد أصبحت هـذه      .أعماهلا، كما أن وزراء مالية البالد األعضاء فيها جيتمعون دوريا         
مـع ذلـك ـ    اموعة أكثر التجمعات اإلقليمية نشـاطا خارج أوربا ـ ولكنها  

مازالت يف بداياا وليس هلا ثقل يقارب ثقل جمموعة الـدول الصـناعية السـبع أو                
)NAFTA(. 
 

                                                           
1    Wade, Robert and Veneroseo, Frank, “The resources lie within”, The Economist, 

November 7, 1998. 
يف وهو وكيل سابق للخزانة األمريكية ويرأس حاليـا  ) F.  Bergesten(يف شهادة أمام إحدى جلان الكوجنرس األمريكي أدىل   2  

 ):Bergesten(أدىل باآليت ) The Institute for International Economics: (واشنطن
       “ The United States has a particular interest in lodging any ‘Asian Monetary Fund’ whether 

limited to new forms of multilateral surveillance (peer preassure) or encompassing additional 
funding arrangements as well, in APEC.  A central thrust of American foreign policy, 
including foreign economic policy, has been to avoid any institutional devices that-to use the 
words of  former secretary of State James Baker-‘would draw a line down the middle of 
Pacific and threaten to divide East Asia and North America.’ We have thus firmly, and 
successfully so far, rejected Malaysian and other proposals for an East Asian Economic 
Group or any other ‘Asia only’ devices”. 
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  فقـد    .وقد بدأت بعض صيغ التعاون يف اال النقدي واملايل يف الظهـور            
) Currency Swaps(عن نظام إقليمي لتبادل العمالت ) ASEAN+3(أعلنت جمموعة 

  وهذا الترتيـب يشـبه       .ات مالية آسيوية يف املستقبل    ليساعدها على مواجهة أية أزم    
الترتيب الذي أقامته الدول الصناعية العشر يف أوائل الستينيات عندما واجهـت أول             

  كما أن هنـاك حمـاوالت        .االضطرابات النقدية يف فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية        
آلية ) A S EAN(ت جمموعة   فقد أنشأ.أخرى إلقامة هياكل مالية فرعية داخل اإلقليم

للوقاية حملاولة التنبؤ بأزمات املستقبل وتفاديها، عـن طـريق اسـتعمال مؤشـرات            
  كما أن بالد مشال ـ شرق آسيا، تراقب بصـورة مجاعيـة    .متقدمة لإلنذار املبكر

حتركات رؤوس األموال قصرية األجل يف املنطقة، ويدور كثري من النقاش حول تكوين            
 للعمالت وترتيبات للتدخل املشترك يف األسواق املالية، حىت حتل حمـل        سالل مشتركة 

كل من أنظمة ربط العمالت احمللية بالدوالر واليت واجهت كـثرياً مـن االنتقـاد يف     
  .املاضي،  وما تبعها من أنظمة التعومي احلر للعمالت اليت فرضتها ظروف األزمة املالية               

بإنشاء عملة آسيوية موحـدة     ) بني وهونج كونج  من طرف الفل  (كما أن هناك اقتراحا     
، ومن الواضح أن هذه فكرة جتتاح إىل سنوات لتظهـر إىل حيـز              )اليورو(على غرار   

 .الوجود، ولكن جمرد اقتراحها مل يكن أمراً متوقعا منذ فترة قصرية من الزمن
ومن املمكن القول أن كل هذه الظواهر هي بدايات للتحرك يف اجتاه ظهـور               
ق نقد آسيوي، وبعد مرور فترة ليست بالطويلة، منذ أن متـت حمـاوالت وأد               صندو
  هذه الفكرة اليت تؤكد على أن األسـيويني جيـب أن يتحركـوا يف اجتـاه                 .الفكرة

اإلمساك مبقاليد أمورهم بأنفسهم، وأم ميلكون املوارد املالية الكبرية اليت متكنهم مـن    
  .عضاء اموعة األكثر ضعفاًمواجهة املصاعب املالية اخلارجية أل

ولعله من املفيد إثارة سؤالني بالنسبة هلذا التحرك اآلسيوي يف جمـايل النقـد               
 ):وقد اكتفينا هنا مبجرد إشارات إىل اال النقدي واملايل(والتجارة 

ما هي آثاره وانعكاسـاته املمكنـة       :  ما هي الدوافع األساسية وراءه ؟ وثانيا      :  أوال
  .)…Bergestion 2(لى بقية العامل؟ مستقبال ع
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األزمة املالية لشرق آسـيا، والتـأثري       :  يبدو أن أهم األسباب والدوافع هي      
، وكذلك فشل كل مـن      )اليورو(اإلجيايب الذي تقدمه جتربة االحتاد األوريب وخاصة        

)WTO (  و)APEC (       هناك شعور عام بعدم      .يف حتقيق تقدم فعلي يف جمال حترير التجارة  
الرتياح لسلوك البالد الصناعية الكربى وكذلك املؤسسات املالية الدولية والطريقة اليت ا

  هـذه الظـروف تـدعو        .مت ا التعامل مع األزمة اآلسيوية من قبل هذه األطراف         
اآلسيويني اىل التفكري اجلدي يف حماولة تفادي االعتماد الكامل على الغرب ومؤسساته،      

 .1997ليمة اليت بدأت يف صيف وتفادي تكرار التجربة األ
ال شك أن التكامل االقتصادي سيحقق لشرق آسيا كثرياً من الفوائد مبـا يف               

ذلك املزيد من االستقالل، خاصة أثناء األزمات، ولكن ذلك ليس أمراً سـالباً مـن               
  من الواضح أن لشرق آسيا من القوة مـا يرشـحها ألن              .وجهة نظر العامل اخلارجي   

  احلجم اإلمجـايل القتصـاد       . هذا العامل أكثر أمهية من دورها احلاضر       تلعب دوراً يف  
: املنطقة وحجم جتارا اخلارجية يقارب احلجم يف كل من الكتلتني الرئيسيتني يف العامل            

الواليات املتحدة واالحتاد األوريب، كما أن إمجايل االحتياطي النقدي فيها هو أكـرب             
 ) Bergsten ( 2000) , Wadeانظر : (من الكتلتنيبكثري من االحتياطي النقدي لكل 

  وعليه فليس هناك مربر مينع أن تكون هلا مؤسساا اخلاصة وأن يكون هلا .)  (1998
رأي أساسي يف القضايا املصريية اليت مها، خاصة وأن متثيلها احلايل يف املؤسسـات              

  إن جناح التكامل     .تصاديالدولية ال يتناسب علي اإلطالق مع إمكانياا وحجمها االق        
االقتصادي اآلسيوي سيخلق منافساً مهماً وسيقدم حافزاً قويـاً للنمـو االقتصـادي             

  وميكـن أن يغري الوضـع احلاضر فتصـبح آسـيا           .والتجارة واالسـتثمار يف العامل   
 .شريكاً ثالثاً وفعاالً ـ إىل جانب الواليات املتحدة وأوربا ـ يف إدارة االقتصاد العاملي

هناك عدة اعتبارات ترشح الترتيبات اإلقليمية ألن تكون سنداً مهما وأن تقوم             
  اإلنذار املبكر واحلركـة السـريعة ملنـع          .بدور فعال يف نظام مايل عاملي أكثر توازناً       

األزمات من احلدوث ميـكن أن تكـون أقل صعوبة علي املستوى اإلقليمي، كما أن             
ة ـ أقدر على فهم الظروف اليت حتيط م، كمـا أن   اجلريان األقربني هم ـ يف العاد 

  مث   .دعوم لبقية اجلريان الختاذ اإلجراءات الوقائية ميكن أن تكون أكثر شرعية وقبوالً           
إن العدوى وانتقال آثار األزمات هي ظواهر إقليمية، وقد يغين استعمال التسـهيالت             
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دولية ـ عن احلاجة إىل اللجـوء إىل   املالية اإلقليمية ـ رمبا باإلضافة إيل التسهيالت ال 
لقد قدم البنك اآلسيوي للتنمية     . ترتيبات أخرى مؤقتة ليست مضمونة يف كل األحوال       

وبنوك التنمية اإلقليمية األخرى كالبنك اإلسالمي الكثري يف جمال التمويل املايل العاملي            
 .للتنمية، وميكن لصناديق نقد إقليمية ـ أن تقدم الكثري يف جماهلا
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